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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΗΟΗΚΖΖ 3εο Τ.ΠΔ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ » 
ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 
 
TMHMA OIKONOMIKOY 
ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ          
Σαρ. Γ/λζε: Δ. Εσγξάθνπ 2 Σ.Κ 54 634 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
Σει.: 2313 322330  Φαμ: 2313 322 
Δmail: agdim-prom@3ype.gr  

 Πληροφ.: Ε. ΠΑΣΧΟΥ 

                            
 

Γηαθήξπμε  006/2018 

 
                

ΤΝΟΠΣΙΚΟ  ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ  ΓΙΑ  ΤΠΗΡΔΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ) -CPV 60000000-8-, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΗ ΓΑΠΑΝΗ 

(ΔΣΗΙΑ & ΣΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΣΑΗ) €31.250,00  ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΦΠΑ 
ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ, ΜΔ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΣΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ 
«Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ»( ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΓΡΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΗ 

ΜΟΝΑΓΑ) ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΙΜΗ 

( ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ  ΣΙΜΗ) 

 

    

 

  ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΟ 

      ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΙΜΗ 

(ρακειόηεξε ηηκή) 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

21- 06-2018 εκέξα Πέκπηε  θαη            
ώξα 14:00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

  22- 06 -2018 εκέξα Παξαζθεπή  θαη  
ώξα 10:00 
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ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΜΟΝΑΓΑ «Ο ΑΓΙΟ 
ΓΗΜΗΣΡΙΟ» 

 
ΚΧΓΙΚΟ CPV 60000000-8 

ΚΧΓΙΚΟ NUTS EL 522 

 
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΔΣΗΙΑ  ΓΑΠΑΝΗ 

 

 
€25.000,00 

  
ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΣΡΙΜΗΝΗ  ΓΑΠΑΝΗ  

 

€6.250,00 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΙΜΧΜΔΝΗ ΓΑΠΑΝΗ   
ΜΔ ΦΠΑ (ΔΣΗΙΑ & ΣΡΙΜΗΝΗ) 

ΠΑΡΑΣΑΗ) 
 

€31.250,00 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΓΙΑ ΔΝΑ ΔΣΟ  ΜΔ 
ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΣΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 

Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί: 
 ΚΗΜΓΗ 
 www.oagiosdimitrios.gr 
 ΓΙΑΤΓΔΙΑ 

 
               

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Θεζζαινλίθεο «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», 
έρνληαο ππόςε: 

    

Tηο δηαηάμεηο: 

1. ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/4.4.2005) Πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

2. ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο  Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄134/18-6-2007). 
3. ηνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην χζηεκα Τγείαο θαη Άιιεο δηαηάμεηο» 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
4. ηνπ λ.3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9-2-2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο». 
 5. ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄)  «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, 
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – 
Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992(Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 
6. ηνπ N. 4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 
θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ). 
7. ηνπ λ.3861/2010(ΦΔΚ 112Α/13-7-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ 
νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο 
εγθπθιίνπο». 
8. ηνπ λ. 2955/01 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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9. ηνπ Ν.3310/05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 
απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005).  
 
Σηο απνθάζεηο: 
1. Σελ αξηζκ.9ε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε /ζέκα 36 ν/15-5-2018(ΑΓΑ:6ΦΣ94690Β1-ΕΘΔ) 
απφθαζε ηνπ Γ. ηνπ Ννζνθνκείνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ 
γηα ππεξεζίεο κεηαθνξψλ(εθηφο απφ κεηαθνξά απνβιήησλ).  
2. Σελ αξηζκ.πξση.695/7185/9-5-2018(ΑΓΑ:6ΦΗΜ46904Κ-63Τ) απφθαζε αλάιεςεο 
δέζκεπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ έδξαο θαη ηελ αληίζηνηρε αξηζκ.571/5869/9-5-
2018(ΑΓΑ:ΧΝΓΠ4690Β1-2Μ5) ηεο Οξγαληθήο κνλάδαο.  
3. Σελ ππ΄αξηζκ.61/22-12-2014 (ζέκα 5ν ) ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο 
πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ (κεηά απφ δεκφζηα δηαβνχιεπζε). 
 

Π Ρ Ο Κ H Ρ Y   Δ Ι 

 
πλνπηηθό  δηαγσληζκό κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε επξώ, γηα  ππεξεζίεο 
κεηαθνξώλ –αίκαηνο- (εθηόο από κεηαθνξά απνβιήησλ),CPV60000000-8, 
πξνϋπνινγηζζείζεο δαπάλεο (εηήζηα & ηξίκελε παξάηαζε)  €31.250,00 κε ΦΠΑ γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ «Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ » (Ννζνθνκείν έδξαο & 
Οξγαληθή κνλάδα) θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειόηεξε ηηκή). 
 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ηελ 22 / 6 /2018 εκέξα  Παξαζθεπή   θαη ώξα 10.00  ζην Γξαθείν 
Πξνκεζεηψλ ηεο νξγαληθήο κνλάδαο Ννζνθνκείνπ «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ». 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ / θάζεσλ 
(αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, 
αξζ.117,παξ.4 ηνπ Ν.4412/2016). 

Καηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη 
λφκηκνη εθπξφζσπνη ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 
εθπξνζψπεζεο. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, νηθνλνκηθνχ έηνπο  2018, ζηνλ Κ.Α.Δ 0829 “ Λνηπέο Μεηαθνξέο”. 

Ο δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

1.  ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄) 

2. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ ) 

3. ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄) 

4. ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄) 

5. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηεο  

Οξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ», Γηεχζπλζε Διέλεο Εσγξάθνπ 2,  

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο 2313 322329 κέρξη ηελ 21-6-2018, εκέξα Πέκπηε  θαη  ψξα 

14:00.  

Δκπξόζεζκεο ζεσξνύληαη νη πξνζθνξέο πνπ ζα έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία 

κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ 

παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα, είλαη εθπξόζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη από ηελ 

Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό, ρσξίο λα απνζθξαγηζζνύλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν  

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

β) ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά. 

γ) ζπλεηαηξηζκνί 

δ) θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία 

ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθφζνλ ε ιήςε 

νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Κάζε πξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν.4412/2016 ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα θαη ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ζε δχν (2) αληίγξαθα, ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β.  Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

γ.  Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ.  Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε.  Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

3. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, ζχκθσλα 

κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

Σα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά (επί πνηλή απόξξηςεο):  

 
 α. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

β. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», εληόο ηνπ 

νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ηερληθή πξνζθνξά. 
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ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ:  

ηνλ ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη 

απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα ην ζχλνιν ησλ θαηαηηζέκελσλ εγγξάθσλ, εθ ησλ νπνίσλ 

ην έλα πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν απιφ θσηναληίγξαθν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: 

 Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή ζηελ ειιεληθή γιώζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε-

παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν) ηφζν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο φζν θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus (ηερληθά 

θπιιάδηα) ή δηθαηνινγεηηθά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε. 

 Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε 

ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο,  

(π.ρ. δήισζε ζπκκφξθσζεο, πηζηνπνηεηηθφ CE θιπ.) θαζψο θαη άιια ππάξρνληα ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

πξνζθέξνληνο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. Παξαδφζεηο, πκβάζεηο, Βεβαηψζεηο Καιήο Δθηέιεζεο θ.ά.). 

 Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: α) ε πξνζθνξά 

ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, β) ν 

πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

ηερληθά κέζα, θηι.) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, γ) φια ηα κέξε ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

πιηθνχ είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, δ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ θαη ε) ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ππφ πξνκήζεηα 

πιηθνχ. 

 Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, 

ππνρξενχηαη επηπξνζζέησο λα δειψλεη πξνο ηνλ θνξέα φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ζα θαηαζθεπάζεη ην ηειηθφ πξντφλ, έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ, ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο.    

ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηόλ, ιόγσ όγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνύλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηόηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνύλ ηνλ 

θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ. 

γ. Υσξηζηό ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», 

εληόο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ: 

ηνλ ΚΛΔΙΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ηνπνζεηείηαη ε 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά, απαξαίηεηα ζε δύν αληίγξαθα (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα 

πξσηφηππν θαη ην δεχηεξν θσηναληίγξαθν), ε νπνία ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλα σο εμήο:  

 Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε επξψ (EURO) θαη ζα αλαγξάθνληαη αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξάθσο. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο 

αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο.  Θα δνζεί ηηκή γηα ηελ 

εηήζηα δαπάλε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β’. Ζ εθηηκψκελε δαπάλε ηεο ηξίκελεο 

παξάηαζεο ζα ππνινγηζζεί αλαινγηθά, ζε πεξίπησζε πνπ ην Ννζνθνκείν αζθήζεη  ην 

κνλνκεξέο δηθαίσκά ηνπ λα ηελ παξαηείλεη, γηα ηξεηο (3) αθφκε κήλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

θαη ηηκέο.  
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 ηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ 

θξαηήζεσλ. ε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζεο κεηαμχ ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξάθσο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή νινγξάθσο.  

 ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγεηαη 

ε δεηνχκελε ππεξεζία θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.  

 Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο θαη 

νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ αλαδφρνπ πέξαλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ αληίηηκνπ ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ζα παξέρεη βάζεη ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο. 

  ύκθσλα κε ηα άξζξα 13 & 14 ηνπ Ν.3918/2-3-2011, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνύ ππνρξενύληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε 

ρσξηζηή ζηήιε) λα αλαγξάςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ θαη ηνλ Α/Α 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνην πιηθό 

δελ παξαθνινπζείηαη από ην ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ απηό ζα δειώλεηαη ζε 

ππεύζπλε δήισζε. Πξνζθνξέο αλώηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.1 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

 Όια ηα πξνζθνκηδόκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα  

αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ ή επθξηλή θσηναληίγξαθα απηώλ, ζύκθσλα κε ην 

Ν.4250/26.3.2014. 

 Σα μελόγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη 

επηθπξσκέλα από ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθώλ ή από επίζεκν κεηαθξαζηηθό γξαθείν 

ή από δηθεγόξν. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

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

Πξνζθνκίδνληαη πξσηόηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή θσηναληίγξαθα 

απηώλ, ζύκθσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014 

 Οη ππεύζπλεο δειώζεηο  πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερόκελν,  

άιισο   επηθέξνπλ θπξώζεηο.  

4. Ο πξνζθέξσλ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο άιινπο δηαγσληδφκελνπο 

ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ, νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ ηελ έλδεημε 

«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα» ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4412/2016. Ζ 

έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. Εθόζνλ έλαο νηθνλνκηθόο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο ωο 

εκπηζηεπηηθέο, ιόγω ύπαξμεο ηερληθνύ ή εκπνξηθνύ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήιωζή ηνπ, 

αλαθέξεη ξεηά όιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λόκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ 

ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη. Τν 

δηθαίωκα πξόζβαζεο ζηα έγγξαθα ηωλ πξνζθνξώλ άιιωλ νηθνλνκηθώλ θνξέωλ αζθείηαη, 

ζύκθωλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ ΠΔ. 28/2015 (Α'34).  

5. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο, δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, 

πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα 

επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα 

                                                 
1 Στην περίπτωση των διαγωνισμών που παρακολουθούνται από το Παρατηρητήριο Τιμών 
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θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά 

απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηήλ δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά 

ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

6.  Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 127  

ηνπ Ν.4412/2016  θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ 

έλζηαζε, ζεσξείηαη όηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο ηνπο όξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο ή πξόζθιεζεο θαη δελ δύλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε 

νηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, λα απνθξνύζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ όξνπο. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη  

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν 

είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο,  (ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016).  Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα 

νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

7. Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα  120  

εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη γηα ην ρξφλν πνπ 

απνδέρνληαη λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 

κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη ζαλ 

απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κνλνκεξψο, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γ., πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ. Ζ 

ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, 

θαη’ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. ε 

θάζε πεξίπησζε νη πξνζθέξνληεο ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, 

αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 

Πεξαηηέξσ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 97 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016. 

8. Ζ αλάδεημε ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα   

απφ νηθνλνκηθή άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν 

ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ. Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ή ηελ 

ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 

θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ 

θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθνληαη πξνζθνξέο ηζνδύλακεο, κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 

βαζκνινγία, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξωζε κεηαμύ ηωλ 

νηθνλνκηθώλ θνξέωλ πνπ ππέβαιαλ ηζόηηκεο πξνζθνξέο. Η θιήξωζε γίλεηαη ελώπηνλ ηνπ 

αξκνδίνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηώλ ηωλ νηθνλνκηθώλ θνξέωλ 

9. Πξνζθνξέο αφξηζηεο, αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο.  Δπίζεο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο νη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο, θαζφζνλ απνηεινχλ φιεο 

απαξάβαηνπο φξνπο. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  – ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΣΙΜΧΝ 

 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη εληαία ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ 
(αμηνιόγεζε δηθαηνινγεηηθώλ, ηερληθώλ θαη  νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ). 

 

1.Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ). 

2.Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

3.Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

3.1. Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, 

κovoγξάθovηαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή φια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη 

ηερληθέο πξνζθνξέο. 

3.2.Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κovoγξάθovηαη 

θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

3.3.Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Δπηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 

κέιε ηεο. 

4.Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ. 

5. Οη θάθεινη ησλ oηθovoκηθψv πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο 

θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

επηζηξέθνληαη, εθφζνλ δελ αζθεζεί έλδηθν κέζν θαηά ηεο απφθαζεο απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο ή εθφζνλ έρεη παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ θαη’ 

απηήο ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ ηπρφλ αζθεζέλ έλδηθν κέζν. 

6. Απηνί πνπ δηθαηνχληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν  

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΗ ΣΙΜΗ 

1.  Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή ζα αλαγξάθεηαη ζε επξψ θαη ζα πεξηιακβάλεη ηηο λφκηκεο 

θξαηήζεηο, εθηφο ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Θα δνζεί ηηκή γηα ηελ εηήζηα δαπάλε ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

2. Οη ηηκέο δεζκεχνπλ ηνλ αλάδνρν γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε ηπρφλ 

παξάηαζε απηήο. 

3.  Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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ΑΡΘΡΟ  5Ο 

     ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ 
 

1. Κάιπςε ηεο αηκνδνζίαο ζε 24σξε βάζε, αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο θαη άκεζε 
θάιπςε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ από /πξνο Μνλάδεο Τγείαο Θεζζαινλίθεο. Ο 
πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηφπηλ γξαπηήο ή ηειεθσληθήο εληνιήο απφ ηνλ αξκφδην 
ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ (εθεκεξεχνπζα) λα κεηαθέξεη απφ θαη πξνο ηηο ππεξεζίεο 
αηκνδνζίαο αίκαηα θαη παξάγσγα απηψλ. Ο «β΄ ζπκβαιιφκελνο» ππνρξενχηαη λα 
εμαζθαιίζεη ηελ κεηαθνξά θαζ΄φιν ην 24σξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ησλ αξγηψλ, 
ηελ κεηαθνξά πνπ αθνξά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή αίκαηνο, παξαγψγσλ απηψλ θαη 
δεηγκάησλ αίκαηνο κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα θαη εξγαηηθά, ηα είδε πνπ ζα ηνπ δνζνχλ 
κε έγγξαθε ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο παξαγγειία , κέζα ζην ρξφλν πνπ ζα νξηζηεί θάζε 
θνξά. 
 Ζ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηηο Τπεξεζίεο  Αηκνδνζίαο ηεο νξγαληθήο Μνλάδαο 
«Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ» θαη ηεο νξγαληθήο κνλάδαο «Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ζα γίλεηαη 
θαηφπηλ ηειεθσληθήο ζπλελλνήζεσο ηεο Αηκνδνζίαο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία ζρεηηθά κε 
ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα παξάδνζεο-παξαιαβήο.  
Οη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (επείγνπζεο κεηαγγίζεηο) ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη άκεζα(  
20 ιεπηά από ηε ζηηγκή ηεο θιήζεο). 
 
2. Απζεκεξφλ δηαθίλεζε, εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ 
(αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ, δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ), απφ /πξνο 
Μνλάδεο Τγείαο Θεζζαινλίθεο, Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Λάξηζαο θαη Αηηηθήο. 
 
3. Μεηαθνξά αίκαηνο απφ / πξνο ΚΣΔΛ, Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». 
Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηξηπιφηππν κεηαθνξάο πνπ λα αλαθέξεη ζηνηρεία 
απνζηνιέα-παξαιήπηε, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ζπληζηψκελε ζεξκνθξαζία 
κεηαθνξάο ησλ εηδψλ, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ 
Ννζνθνκείνπ (εθεκεξεχνπζα). 
Γηα ηελ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην φρεκα απφ ηελ αηκνδνζία ή ηνπο ρψξνπο ζπιινγήο 
αίκαηνο ν κεηαθνξέαο λα δηαζέηεη εηδηθφ θνξεηφ ζεξκνκνλσηηθφ πεξηέθηε. 
Σν φρεκα ηνπ κεηαθνξέα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζηψλ γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 
γηα ηελ κεηαθνξά αίκαηνο θα παξαγψγσλ απηνχ θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε γηα ηελ νδηθή 
κεηαθνξά δεηγκάησλ. 
ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ παξέρεη έγθαηξα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ην Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ κπνξεί λα ηνπ επηβάιιεη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 207 ηνπ 
Ν.4412/2016, ην δε Ννζνθνκείν λα θάλεη ηελ δηαθίλεζε απφ ην ειεχζεξν εκπφξην. Δάλ 
πξνθχςεη δηαθνξά ηηκήο ζα βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή . Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο 
θφξησζεο – παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν 
παξαηαζείο ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο.   
Μεηά απφ θάζε παξνρή ππεξεζηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ 
Τπεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 
εκεξνκελία θαη ε ψξα κεηαθνξάο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθαλ θαη ζε εθηέιεζε ηεο 
νπνίαο πξνζθνκίζηεθαλ. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ν  

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ – ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

1. Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζηνλ αλάδνρν ή ζηνπο πξνζθέξνληαο ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθνξέο είλαη απνδεθηέο κε βάζε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηε δηαθήξπμε νπζηψδεηο φξνπο, πνπ πξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
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άπνςή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηεο ηηκήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 ηνπ 

Ν.4412/2016.  

2. Ζ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  ηε ζπλέρεηα, ζα απνζηαιεί ζηνλ ή ζηνπο πξνζθέξνληαο ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε. 

3.  Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ή αλαηέζεθε ε ππεξεζία, ππνρξενχηαη λα 

πξνζέιζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπόκελε 

εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ε νπνία ζα θαιύπηεη πνζό ίζν κε 

πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ην ΦΠΑ. Ο ρξφλνο ηζρχνο 

ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ην ζπλνιηθφ 

ρξφλν ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

4.  ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 

ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ 

απηήλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο.  

5.  Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο ή νη 

λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη 

ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο αιιά θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ν  

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε 
κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη, γηα ηξεηο (3) αθφκε κήλεο κε ηνπο 
ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο. Ζ απφθαζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζα 
θνηλνπνηεζεί εγγξάθσο θαη έγθαηξα ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη πξν ηεο ιήμεσο ηεο θαλνληθήο 
δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ  8ν  

ΔΝΣΑΔΙ 

 

Έλζηαζε επηηξέπεηαη θαηά ηεο δηαθήξπμεο, θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έσο θαη 

ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε. Γηα ηνπο ιφγνπο, ηελ πξνζεζκία θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

ελζηάζεσλ θαη εμέηαζήο ηνπο ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, 

πνζνχ ίζνπ κε ην έλα  επί ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σν 

πνζνζηφ ηνπ παξαβφινπ θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ πνζψλ κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδνληαη κεηά απφ έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη ηνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ θαη Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ. 
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ΑΡΘΡΟ 9o 

                                                  ΠΛΗΡΧΜΗ  -  ΚΡΑΣΗΔΙ 
 

H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο 
ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα 

ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θιπ.). 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ.  

ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην 

Ννζνθνκείν  θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα 

κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) 

παξάγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ 

δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηε ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (κε έγθαηξε 

ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θιπ.). 

 

Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο:  

 πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε 

άιινπ πνζνχ παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξίζκ.ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 

36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 3580/2007. 

 πνζνζηφ 0,06%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη 

ηνπ λ. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν 4072/2012 άξζξν 38 

παξαγ.2β & ην λ. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 

«ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο», πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν 

θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ 

ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ 

απηνχ). 

 Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 

8%. 

 Κξάηεζε χςνπο 0,06%, ππέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π), 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ.4412/16. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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ΑΡΘΡΟ 10ν 

  ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Ζ δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.oagiosdimitrios.gr, ζην 

ΚΖΜΓΖ θαη ζηε Γηαχγεηα.   

Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ λφκνη θαη δηαηάμεηο (Ν.4412/2016). 

 

 

                                                         

      Η  ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗ                                                            Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ 

   ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ                            

 

 

     Υξεζηίλα  Γαιάηζε                                                            Μειπνκέλε Σζνύγθα 
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                                       Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Β΄ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΙΜΑΣΟ , ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΑΤΣΟΤ ΚΑΙ  
ΓΔΙΓΜΑΣΧΝ ΑΙΜΑΣΟ 

Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο, ζπλνςίδεηαη ζηελ 
δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθψλ 
δεηγκάησλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 
ζθνπνχο (πίλαθαο Η). 

 
Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα 
ηεο κεηαθνξάο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ, γηα: 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

βηνινγηθνχ πιηθνχ, 

 Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

 Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, αθνχ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν  κνιπζκαηηθά 

φζν θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά. 

Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνχ 
πιηθνχ, δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο ( GMOs), ηελ αλαθεξφκελε σο 
ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O) θαη άιισλ 
Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (ADR / ρεξζαίεο-νδηθέο, ΗΑΣΑ / αεξνπνξηθέο, DGR, Code IMDG).   

 
 
                        ΠΗΝΑΚΑ Η 
 
  

 
 
 
 
 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθώλ 
ζα πξέπεη: 
- Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε βάζε ην πιαίζην 
Δπξσπατθήο πκθσλίαο 94/55ΔΚ/2004/33-ΔΚ/2005/62ΔΚ Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, 
γηα ηελ αζθάιεηα ζηηο δηεζλήο νδηθέο κεηαθνξέο, θαζψο θαη ην Α3/31882/2540/31-5-07 ηνπ 
Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ , Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ , κε απφιπηε ζπλέπεηα θαη 
αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ πξναπαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. 
- Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί, λα ππφθεηληαη ζηνπο Νφκνπο 3534/2007 θαη λα ηα 
αλαθέξεη ζηελ ζχκβαζε, ζαλ ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά (αξηζκφ θπθινθνξίαο, ηχπνο 
απηνθηλήηνπ, άδεηα, ΚΣΔΟ). 
-  Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην αληηθείκελν, κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν θαη ελεκεξσκέλν γηα ηνπο θηλδχλνπο  
πνπ δπλεηηθά ππάξρνπλ ζε θάζε κεηαθνξά θαη πηζηνπνηεκέλν, γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν 
ηεο αηνκηθήο φζν θαη ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 
- Να δηαζέηεη θαηάιιειν θαη πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ, κε θαηαγξαθηθά ζεξκνθξαζίαο, 
ηφζν γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ, φζν θαη γηα ηα νρήκαηα πνπ ζα δηαζέηεη 
(γεληθφ θαη γηα αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ). 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

Οιηθφ αίκα  

Δξπζξνθχηηαξα  

Αηκνπεηάιηα-Κνθθηνθχηηαξα 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν  

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 



14 

 

- Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ 
λα ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ηνλ ιφγν ηεο κεηαθνξάο 
(π.ρ. επείγνπζα κεηάγγηζε) 
- Ζ ζπζθεπαζία κεηαθεξφκελσλ βηνινγηθψλ πιηθψλ λα είλαη αλάινγε ηνπ πιηθνχ θαη 
ζεκαζκέλε. 
- Να ηεξείηαη απαξάβαηα ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα ηφζν ησλ νρεκάησλ, φζν θαη ηνπ 
ζπλνδνχ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ν ρξφλνο κεηαθνξάο πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ην 
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε. 
- Ζ κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα-έληππα κεηαθνξάο. 
- Να δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO γηα ηηο παξαπάλσ κεηαθνξέο. 
- Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη, γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη 
απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηά ηελ 
κεηαθνξά ηνπ. Δλδεηθηηθά κηα κνλάδα αίκαηνο ζηνηρίδεη 300 ΔΤΡΧ θαη 100 ΔΤΡΧ κηα 
κνλάδα πιάζκαηνο. 
- ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί (επείγνπζαο κεηαθνξά 
ιφγσ εζληθψλ αλαγθψλ), ν αλάδνρνο εηδνπνηείηαη έγθαηξα θαη εγγξάθσο απφ ηελ αξκφδηα 
ππεξεζία (απνζηνιέα-παξαιήπηε). 
- Με βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία, φιεο νη ζπζθεπαζίεο κεηαθνξάο λα  θέξνπλ 
θαηάιιειε ζήκαλζε, πνπ λα δειψλεη ηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ 
(BIOHAZARD).   
 
 
ΟΥΗΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ  
 
ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 
 
Γηα ηελ κεηαθνξά ζα ρξεζηκνπνηνχληαη νρήκαηα πνπ ζα αθνινπζνχλ ηνπο Ν.3534/2007 , 
θαη ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ παξνχζα κεηαθνξά. Απαγνξεχεηαη ε κηθηή 
θφξησζε βηνινγηθνχ πιηθνχ κε άιια είδε.                                                    Σα νρήκαηα λα 
είλαη θιηκαηηδφκελα, ε δε ζπληήξεζε / επηζθεπή ηνπο λα κελ παξεκπνδίδεη ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ.                 
 Ο εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο λα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλνο, ψζηε λα κελ επεξεάδεη ηελ 
αθεξαηφηεηα θαη ηελ ρξήζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ, θαζψο θαη ηελ ηαθηηθή θαζαξηφηεηα 
θαη απνιχκαλζε ηνπ νρήκαηνο. Ζ θαζαξηφηεηα, απνιχκαλζε θαη απεληφκσζε λα 
αθνινπζεί ηηο νδεγίεο γηα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο βηνινγηθνχ πιηθνχ.          Να 
απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ εθηφο απφ ηνλ νδεγφ θαη 
ε ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα.    
Γηα κεηαθνξέο εθηφο έδξαο Ννκνχ, ή εθηφο Διιάδαο, ηα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ ζπζθεπή 
Global Pointing System (GPS), ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ηφζν ε ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο, 
φζν θαη ε ζέζε ηνπ νρήκαηνο.                                                                       
 
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ ην θνξηίν, ην φρεκα 
θαζαξίδεηαη, απνιπκαίλεηαη θαη επαλαρξεζηκνπνηείηαη.  
 
ΔΞΟΠΛΙΜΟ  ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
Ο εμνπιηζκφο (θνξεηά ςπγεία- θηβψηηα) λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο απφ ηνλ W.H.O, γηα ηελ 
κεηαθνξά αίκαηνο & παξαγψγσλ θαη θαηά ADR  (ρεξζαίεο θαη νδηθέο κεηαθνξέο) γηα ηελ 
κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ δεηγκάησλ. Δπηπιένλ λα είλαη επηθπξσκέλνο 
ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ηεο  
ζπληζηψκελεο απφ δηεζλείο θαη εζληθνχο θαλφλεο ζεξκνθξαζίαο απνζήθεπζεο θάζε είδνπο 
βηνινγηθνχ πιηθνχ, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, φζν θαη ζε αθξαίεο ηηκέο 
ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο (Πίλαθαο ΗΗ ) 
Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο 
ζπληήξεζεο. 
Οπνηνδήπνηε ςπθηηθφ πιηθφ (παγνθχζηεο, μεξφο πάγνο θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, λα κελ έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην βηνινγηθφ πιηθφ. 
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Ο εμνπιηζκφο λα είλαη πξαθηηθφο ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ θαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ θαηάιιειν 
πιηθφ γηα ζεξκνκφλσζε θαη εχθνιν θαζάξηζκα. Να αθνξά δε  θαη ηελ κεηαθνξά ησλ 
πιηθψλ απφ ηελ Τπεξεζία Τγείαο (Αηκνδνζία) πξνο ην φρεκα θαη αληίζηξνθα. 

 
3.ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ  

 Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο λα παξαθνινπζνχληαη κε πηζηνπνηεκέλεο 

ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

 Σν θαηαγξαθηθφ λα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή 

παξαθνινχζεζε απφ ηνλ αλάδνρν κεηαθνξέα, ηδηαίηεξα δε θνληά ζηνλ νδεγφ ηνπ 

νρήκαηνο. Να δηαζέηεη νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, κε κεγάιν εχξνο 

ζεξκνθξαζηψλ, ζπλαγεξκφ, κπαηαξία ιηζίνπ κε ρξφλν δσήο κεγαιχηεξε απφ έλα 

ρξφλν, δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε data collector  γηα ηελ ζπιινγή, απνζήθεπζε θαη 

εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ, θαη ηέινο εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 Σα δεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ απνζηνιέα / παξαιήπηε 

κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε κεηαθνξάο γηα λα αμηνινγεζνχλ θαη φπνηε άιινηε 

δεηεζνχλ. 

 
                                                                  Πίλαθαο ΗΗ. 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ  ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

Οιηθφ αίκα 20 -60 C 

Δξπζξνθχηηαξα 20 -60 C 

Αηκνπεηάιηα - Κνθθηνθχηηαξα 20 -240 C 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν  -20  έσο -300 C 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 20 -80 C /-20  έσο -300 C /-700 C  

 
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην 
πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο δηαδηθαζίαο θαη ην αληίζηνηρν πξνζσπηθφ. 
            
 4.ΥΡΟΝΟ-ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
 
 Ζ δηάξθεηα κεηαθνξάο θπκαίλεηαη γηα θάζε βηνινγηθφ πιηθφ, αλάινγα κε ηελ θχζε ηνπ (π.ρ. 
κηθξφο ρξφλνο δσήο), ή ηνλ ιφγν κεηαθνξάο (π.ρ. δηαθίλεζε αίκαηνο θαη παξαγψγσλ γηα 
επείγνπζα κεηάγγηζε). 
Ο κέγηζηνο ρξφλνο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα ππαγνξεχεηαη γηα θάζε μερσξηζηή πεξίπησζε 
απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ απνζηνιέα / παξαιήπηε 
          5.ΔΙΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
 Σα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ: 
Ππξνζβεζηήξα 2kg μεξήο ζθφλεο, ν νπνίνο λα ζπληεξείηαη ηαθηηθά θαη εκεξνκελία ιήμεο 
ζε δηαθξηηφ ζεκείν 
Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο θαη θψηα ζηάζκεπζεο  
Πξνεηδνπνηεηηθφ κπνπθάλ κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 
Υηνλναιπζίδεο 
Σα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ, φπσο 
δηαξξνή δεηγκάησλ ή θαηαζηξνθή κνλάδσλ αίκαηνο – παξαγψγσλ ιφγσ ηξνραίνπ: 

 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ  

 Απνξξνθεηηθφ πιηθφ  

 Απνιπκαληηθφ κε ριψξην  

 Αληηζεπηηθφ γηα ρέξηα 
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 Γάληηα κηαο ρξήζεο θαη γάληηα γηα ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Μάζθα κηαο ρξήζεο  

 Κνιιχξην γηα ηα κάηηα  

 Νεξφ  

           Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ 
 
 6.ΤΚΔΤΑΗΑ 
Καηά ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ε ζπζθεπαζία πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην 
ζχζηεκα πηζηνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ. 
Αίκα - Παξάγσγα   
Πηζηνπνηεκέλν θνξεηφ ςπγείν, γηα ηνπνζέηεζε ησλ   κνλάδσλ αίκαηνο κε ηα ζπλνδά 
δείγκαηα θαη ηηο   παγνθχζηεο, θαη αληνρή ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (έσο -40 C ) γηα 
ηνπνζέηεζε κνλάδσλ πιάζκαηνο 
Γείγκαηα 
-Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο.   
-Σνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν θιείζηκν, πνπ 
αλνίγεη κε ζρίζηκν γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν ζήθεο κηα γηα ην 
δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ. Ο ζάθνο λα έρεη αλνρή ζε ζεξκνθξαζίεο 
-400 C έσο 550 C θαη πίεζε έσο θαη 95kPa. 
Πνιιά δείγκαηα κπνξνχλ λα ζπζθεπαζζνχλ ζε θνηλφ ζάθν  κε ζήθεο κεξηθά 
απνκνλσκέλεο κεηαμχ ηνπο. Να έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο ηπιίγεηαη πξψηα κε απνξξνθεηηθφ 
πιηθφ κηαο ρξήζεσο ζε πνζφηεηα ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ φγθν ηνπ πγξνχ 
δείγκαηνο θαη λα ηνλ κεηαηξέςεη ζε γέιε ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε. 
Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία / θηβψηην.  
ηελ ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε θηβψηην εξκεηηθά θιεηζηφ θαη 
αληνρή αλάινγε γηα ηελ πξνζηαζία θαη αθεξαηφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ. Σν θηβψηην 
κπνξεί λα είλαη πνιιαπιψλ επαλαιεπηηθψλ ρξήζεσλ θαη λα έρεη ηελ ίδηα αληνρή ζε 
ζεξκνθξαζία θαη πίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 
 
Δηδηθόηεξα: 
 
Α. άθν κε δηπιή ζήθε γηα ηε κεηαθνξά ζσιελαξίσλ αίκαηνο, νπξνζπιιέθηε, ηξηβιίσλ 
Petri, πιαθηδίσλ, δεηγκάησλ ηζηνχ θιπ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά 

 Μίαο ρξήζεο , απφ εηδηθά αλζεθηηθφ θαη δηαθαλέο πιαζηηθφ κε Δξκεηηθφ θαη κφληκν 

θιείζηκν. Μεηά ην θιείζηκν, ε ζπζθεπαζία λα κπνξεί λ’ αλνίμεη κφλν κε ζρίζηκν. 

 2 ζήθεο, κία γηα ην κεηαθεξφκελν δείγκα θαη κία γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ 

 Να θέξεη ζήκα κε ηελ έλδεημε BIOHAZARD (Βηνινγηθά επηθίλδπλν) θαη νδεγίεο 

ρξήζεο ηεο ζπζθεπαζίαο 

 Να ππάξρεη εμσηεξηθφ πιαίζην φπνπ ζα κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη εάλ ρξεηάδεηαη 

ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 

Β. άθνη κε πνιιαπιέο ζήθεο γηα κεηαθνξά ζσιελαξίσλ 

 Μίαο ρξήζεο απφ εηδηθά αλζεθηηθφ θαη δηαθαλέο πιαζηηθφ κε Δξκεηηθφ θαη κφληκν 

θιείζηκν. Μεηά ην θιείζηκν, ε ζπζθεπαζία λα κπνξεί λα αλνίμεη κφλν κε ζρίζηκν. 

Γ. Απνξξνθεηηθφ πιηθφ γηα ηελ κεηαθνξά πγξψλ πιηθψλ  

 Μίαο ρξήζεο  
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 Τιηθφ: Μείγκα απφ πνιππξνππιελίνπ θαη εηδηθφ πνιπκεξέο ζε πνιιαπιέο 

ζηξψζεηο πάρνπο 18gsm θαη ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο κέρξη θαη 150 ml πγξνχ 

δείγκαηνο θαη κεηαηξνπήο ηνπ απφ πγξή κνξθή ζε θνιιψδεο πήγκα 

7. ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
-Ζ εηαηξία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο ην νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθά, 
θ.ι.π. έγγξαθα. 
-Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππάξρνπλ απαξέθθιεηα ζην φρεκα ηα παξαθάησ 
έληππα: 
-Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία 
απνζηνιέα θαη παξαιήπηε, ην είδνο, ε πνζφηεηα, ν φγθνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ, ε 
ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο θαη ε ζπζθεπαζία θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ, 
ζχκθσλα κε ηελ Ννκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο.  
-Γειηίν αηπρήκαηνο  
-Αληίγξαθν ζχκβαζεο  
-Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο 
-Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο νδεγνχ θαηά ADR 

 
 
8.ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

 
 

 Σν ππεχζπλν πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη 

εμεηδηθεπκέλν θαη επαηζζεηνπνηεκέλν γηα ην είδνο ηεο κεηαθνξάο. Ζ εθπαίδεπζή 

ηνπ λα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

 Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ θαη δηαθίλεζεο, ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζίαο, 

αλάινγα κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο βηνινγηθνχ πιηθνχ  

 Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ  

 Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε ηχπνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ 

θαη ηελ δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ.  

                                                                                              
Κάιπςε ηεο αηκνδνζίαο ζε 24σξε βάζε, αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο θαη άκεζε θάιπςε 
επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ από /πξνο Μνλάδεο Τγείαο Θεζζαινλίθεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηφπηλ γξαπηήο ή ηειεθσληθήο εληνιήο απφ ηνλ αξκφδην 
ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ (εθεκεξεχνπζα) λα κεηαθέξεη απφ θαη πξνο ηηο ππεξεζίεο 
αηκνδνζίαο αίκαηα θαη παξάγσγα απηψλ. Ο «β΄ ζπκβαιιφκελνο» ππνρξενχηαη λα 
εμαζθαιίζεη ηελ κεηαθνξά θαζ΄φιν ην 24σξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ησλ αξγηψλ, 
ηελ κεηαθνξά πνπ αθνξά 
 ζηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή αίκαηνο, παξαγψγσλ απηψλ θαη δεηγκάησλ αίκαηνο κε δηθά 
ηνπ κεηαθνξηθά κέζα θαη εξγαηηθά, ηα είδε πνπ ζα ηνπ δνζνχλ κε έγγξαθε ή κέζσ 
ηειενκνηνηππίαο παξαγγειία , κέζα ζην ρξφλν πνπ ζα νξηζηεί θάζε θνξά. 
  
Ζ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ηηο Τπεξεζίεο  Αηκνδνζίαο ηεο ρψξαο ζα γίλεηαη θαηφπηλ 
ηειεθσληθήο ζπλελλνήζεσο ηεο Αηκνδνζίαο κε ηελ αλάδνρν εηαηξία ζρεηηθά κε ηελ εκέξα 
θαη ηελ ψξα παξάδνζεο-παξαιαβήο.  
Οη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (επείγνπζεο κεηαγγίζεηο)από ΑΥΔΠΑ πξνο 
Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη άκεζα 
(  20 ιεπηά από ηε ζηηγκή ηεο θιήζεο). 
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Β. Απζεκεξφλ δηαθίλεζε, εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ 
(αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ, δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ), απφ /πξνο 
Μνλάδεο Τγείαο Θεζζαινλίθεο, Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, Λάξηζαο θαη Αηηηθήο. 
Γ. Μεηαθνξά αίκαηνο απφ / πξνο ΚΣΔΛ, Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». 

 
   Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηξηπιφηππν κεηαθνξάο πνπ λα αλαθέξεη ζηνηρεία 
απνζηνιέα-παξαιήπηε, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ζπληζηψκελε ζεξκνθξαζία 
κεηαθνξάο ησλ εηδψλ, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ 
(εθεκεξεχνπζα). 
 Γηα ηελ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην φρεκα απφ ηελ αηκνδνζία ή ηνπο ρψξνπο ζπιινγήο 
αίκαηνο ν κεηαθνξέαο λα δηαζέηεη εηδηθφ θνξεηφ ζεξκνκνλσηηθφ πεξηέθηε. 
     Σν φρεκα ηνπ κεηαθνξέα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζηψλ γηα ηελ 
πηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 
ηελ κεηαθνξά αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ θαη λα έρεη πηζηνπνίεζε γηα ηελ νδηθή 
κεηαθνξά δεηγκάησλ. 
 
Σα αλσηέξσ ζα πηζηνπνηνύληαη επί πνηλή απνθιεηζκνύ θαηά ην ειάρηζην από ηα 
θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηα 
πξφηππα ηνπ WHO 
2.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο κε ηνλ 
θαλνληζκφ ADR 
Δθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε 4 
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (2-80C, 20-240C,-20 έσο -350C,+370C) 
Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο απφ ην ΤΤΚ 
Γειηίν αηπρήκαηνο  
6.Σξηπιφηππν κεηαθνξάο 
7.Πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2000 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθψλ νπζηψλ 
8.Γείγκα ζάθνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Α 
9.Γείγκα ζάθνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Β 
10.Γείγκα απνξξνθεηηθήο ζήθεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Γ 
11.Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ κε ηνλ θαλνληζκφ  ADR 
12.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ 
κεηαθνξάο  
13.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ πκβνχινπ 
Αζθαιείαο 
14.Δθηχπσζε GPS ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη 
ηέζζεξηο ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………….. 

Καηάζηεκα               ……………………. 

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. fax)             

                                                                    Ζκεξνκελία 
έθδνζεο…………… 

                                                                    ΔΤΡΧ 
……………………………. 

Πξνο  

Γ.Ν ζ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

 ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ«Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

ΔΛΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 2 Σ.Κ. 546 34 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ   

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ  ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. ……………..….…… ΔΤΡΧ 
………….… 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,  παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ……….. (θαη 
νινγξάθσο)………………………… ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε 
καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο………………………………………………………….κε  
Α.Φ.Μ…………………… 

Γ/λζε …………………………………………………………………… γηα ηελ θαιή 
εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηε κε αξηζκφ ………………...ζχκβαζεο, πνπ 
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ  πξνκήζεηα ……………………………… (αξ. δηαθ/μεο 
……./………) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………………..…….. θαη ην νπνίν 
πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο …………..… ΔΤΡΧ 
απηήο.  

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε 
δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε  θαη 
ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε  πέληε (5) εκέξεο απφ 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.  

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ 
……………….. ή ηελ επηζηξνθή ηεο ζ΄ εκάο,  νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη 
δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ. - Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ  ησλ 
εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ., 
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο,  δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 
εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα 
καο.  
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                                                ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

                                             ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ  

 

ΤΜΒΑΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ………………….. 

 

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα …………., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην 
……………………………………………………,   πνπ   εδξεχεη   ζη   
………………………………, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ 
η………………………………………………………….., πνπ ράξηλ ζπληνκίαο ζα 
θαιείηαη "ΔΡΓΟΓΟΣΖ" θαη αθεηέξνπ ε εδξεχνπζα ζηε ………………, νδφο 
…………………………………… ΣΚ …………., ηει. …………………, ΑΦΜ 
…………………, Γ.Ο.Τ. ……………………………….   εηαηξία κε ηελ επσλπκία 
……………………………………………. πνπ   εθπξνζσπείηαη   λφκηκα   απφ ηνλ θ. 

……………………………………… θαη ζην εμήο,  ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη 
"ΑΝΑΓΟΥΟ". 

 

Έρνληαο ππόςε: 

Α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) Σελ ππ’ αξηζ. 006/2018 δηαθήξπμε. 

Γ) Σελ απφ ………… πξνζθνξά ηνπ δεχηεξνπ ζπκβαιιφκελνπ. 

Γ) Σελ ππ' αξηζ. ………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ  
Ννζνθνκείνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο, γηα ηα αλαγξαθφκελα ζην άξζξν 1ν ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα εμήο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
                                 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ                
1.1.Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ( εθηφο απφ κεηαθνξά 
απνβιήησλ), CPV 60000000-8, πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο(εηήζηα & ηξίκελε 
παξάηαζε)  €31.250,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ γηα έλα έηνο, κε δηθαίσκα 
ηξίκελεο παξάηαζεο θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ ρακειφηεξε  ηηκή.         

1.2. Σν ππφ αλάζεζε έξγν ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ 
ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ - ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

2.1. Ζ ζχκβαζε ζα ηζρχεη γηα  έλα έηνο   απφ ηελ ππνγξαθή ηεο, κε κνλνκεξέο 
δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη, γηα ηξεηο (3) αθφκε κήλεο κε ηνπο ίδηνπο 
φξνπο θαη ηηκέο.  Ζ απφθαζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ζα θνηλνπνηεζεί 
εγγξάθσο θαη έγθαηξα ζηνλ αλάδνρν θαη πάλησο πξν ηεο ιήμεσο ηεο θαλνληθήο 
δηάξθεηαο   ηεο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

 
ΚΤΡΧΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

3.1.  Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ, o αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη 
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε 
ή ζπληήξεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν 
παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

3.2.  Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή 
απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

3.2.1. Σν πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

3.2.2. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

3.3.  ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ 
αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην oπoίo 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά 
ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ 
Ν.4412/2016. 

3.4.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o 
πξνζθέξσλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο 
ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

3.5.   Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν 
πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα 

        ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ 
αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ 
ελεξγνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά 
θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.  

 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ 
πξνζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο 
θαηαιακβάλνπλ φια ηα κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΓΓΤΗΔΙ 

4.1. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε δηαθήξπμε, ν αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. 

………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., 
πνζνχ ……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ 
(5%) επί ηεο ζπvoιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο ηελ ……….-201…. ε πεξίπησζε παξάηαζεο 
ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
θαιήο εθηέιεζεο παξαηείλεηαη αλάινγα.  

4.2. Ζ αλσηέξσ εγγχεζε ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή 
θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ, ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 
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ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ.  

4.3. Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 
ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο θαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016. 

 
                                                        ΆΡΘΡΟ  5  
 
                                          ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΠΑΡΑΓΟΗ 
                                     

                                                                                                
Α.Κάιπςε ηεο αηκνδνζίαο ζε 24σξε βάζε, αββαηνθύξηαθα θαη αξγίεο θαη 
άκεζε θάιπςε επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ από /πξνο Μνλάδεο Τγείαο 
Θεζζαινλίθεο. 
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαηφπηλ γξαπηήο ή ηειεθσληθήο εληνιήο απφ ηνλ 
αξκφδην ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ (εθεκεξεχνπζα) λα κεηαθέξεη απφ θαη πξνο 
ηηο ππεξεζίεο αηκνδνζίαο αίκαηα θαη παξάγσγα απηψλ. Ο «β΄ ζπκβαιιφκελνο» 
ππνρξενχηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ κεηαθνξά θαζ΄φιν ην 24σξν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο θαη ησλ αξγηψλ, ηελ κεηαθνξά πνπ αθνξά ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή 
αίκαηνο, παξαγψγσλ απηψλ θαη δεηγκάησλ αίκαηνο κε δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα 
θαη εξγαηηθά, ηα είδε πνπ ζα ηνπ δνζνχλ κε έγγξαθε ή κέζσ ηειενκνηνηππίαο 
παξαγγειία , κέζα ζην ρξφλν πνπ ζα νξηζηεί θάζε θνξά. Ζ κεηαθνξά απφ θαη 
πξνο ηηο Τπεξεζίεο  Αηκνδνζίαο ηεο ρψξαο ζα γίλεηαη θαηφπηλ ηειεθσληθήο 
ζπλελλνήζεσο ηεο Αηκνδνζίαο κε ηελ  
αλάδνρν εηαηξία (Ννζνθνκείν έδξαο-«Γ.ΓΔΝΖΜΜΑΣΑ» θαη απνθεληξσκέλε 
νξγαληθή κνλάδα «Ο ΑΓΗΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ») ζρεηηθά κε ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα 
παξάδνζεο-παξαιαβήο.  
Οη έθηαθηεο πεξηπηώζεηο (επείγνπζεο κεηαγγίζεηο)από ΑΥΔΠΑ πξνο 
Γ.ΓΔΝΝΗΜΑΣΑ-Ο ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ζα πξέπεη λα εθηεινύληαη άκεζα 
(  20 ιεπηά από ηε ζηηγκή ηεο θιήζεο). 
Β. Απζεκεξφλ δηαθίλεζε, εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ 
πιηθνχ (αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ, δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ 
δεηγκάησλ), απφ /πξνο Μνλάδεο Τγείαο Θεζζαινλίθεο, Μαθεδνλίαο, Θξάθεο, 
Λάξηζαο θαη Αηηηθήο. 
Γ. Μεηαθνξά αίκαηνο απφ / πξνο ΚΣΔΛ, Αεξνδξφκην «ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ». 

 
   Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηξηπιφηππν κεηαθνξάο πνπ λα αλαθέξεη 
ζηνηρεία απνζηνιέα-παξαιήπηε, ην είδνο, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ ζπληζηψκελε 
ζεξκνθξαζία κεηαθνξάο ησλ εηδψλ, ην νπνίν ζα ππνγξαθεί απφ ηνλ αξκφδην 
ππάιιειν ηνπ Ννζνθνκείνπ (εθεκεξεχνπζα). 
 Γηα ηελ κεηαθνξά απφ θαη πξνο ην φρεκα απφ ηελ αηκνδνζία ή ηνπο ρψξνπο 
ζπιινγήο αίκαηνο ν κεηαθνξέαο λα δηαζέηεη εηδηθφ θνξεηφ ζεξκνκνλσηηθφ πεξηέθηε. 
     Σν φρεκα ηνπ κεηαθνξέα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκνθξαζηψλ γηα 
ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ θαη λα έρεη 
πηζηνπνίεζε γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά δεηγκάησλ. 

 
Σα αλσηέξσ ζα πηζηνπνηνύληαη θαηά ην ειάρηζην από ηα θάησζη 
δηθαηνινγεηηθά: 

1.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο 
κε ηα πξφηππα ηνπ WHO 
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2.Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ ζπκκφξθσζε ησλ ζαιάκσλ κεηαθνξάο 
κε ηνλ θαλνληζκφ ADR 
Δθηχπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνχ ζεξκνθξαζίαο γηα ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε 4 
δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο (2-80C, 20-240C,-20 έσο -350C,+370C) 
Βεβαίσζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ νρήκαηνο απφ ην ΤΤΚ 
Γειηίν αηπρήκαηνο  
6.Σξηπιφηππν κεηαθνξάο 
7.Πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2000 γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθψλ νπζηψλ 
8.Γείγκα ζάθνπ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Α 
9.Γείγκα ζάθνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Β 
10.Γείγκα απνξξνθεηηθήο ζήθεο φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.Γ 
11.Πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ κε ηνλ θαλνληζκφ  ADR 
12.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ησλ νδεγψλ 
κεηαθνξάο  
13.Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαηά ADR ηνπ 
πκβνχινπ Αζθαιείαο 
14.Δθηχπσζε GPS ζηελ νπνία ζα εκθαλίδεηαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο 
θαη νη ηέζζεξηο ζεξκνθξαζίεο κεηαθνξάο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ.                    
 
Μεηά απφ θάζε παξνρή ππεξεζηψλ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα  
Τπνβάιιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ αξκφδην  
ππάιιειν, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα κεηαθνξάο ην πιηθφ  
ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
 Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθαλ  θαη ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 
 πξνζθνκίζηεθαλ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί  
χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ¨β ζπκβαιιφκελνπ¨ πνπ ζα ππνβιεζεί  
ππνρξεσηηθά ζην Ννζνθνκείν πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ. 

Οπνηαδήπνηε ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε επζχλε ηνπ 
¨β΄ζπκβαιιφκελνπ¨, ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε επηβνιή πνηληθήο 
 ξήηξαο εηο βάξνο ηνπ, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ  
Ζ παξαιαβή ζα γίλεη απφ αξκφδηα επηηξνπή κε ηελ ζχληαμε πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο.  

                                                       ΑΡΘΡΟ 6ν 
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

6.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, 
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, 
ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά 
ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

6.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ  θαη ππφ ηνλ 
φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή 
πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο 
ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο αξίζκ. Πξση. 
αλαιήςεηο ππνρξέσζεο θαη δεζκεχζεηο πίζησζεο, ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο 
ηνπ πξνκεζεπηή. 
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6.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ 
ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

6.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ 
επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

6.5. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά 
ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 
απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη 
αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

6.6. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ.  

6.7. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ 
πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 
θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) παξαγ. Ε5 «ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔΣΑΞΤ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΑΡΥΧΝ».  

6.8. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο 
ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε 

       ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ  
δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείπ θαη ηνπ πξνκεζεπηή , πνπ  αθνξνχλ ζηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016.. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη 
ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
παξφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

6.9. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο  

i. πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 
Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ πνζνχ παξαθξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα 
κε ηελ αξίζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ. 36932/17-3-2009 Κ.Τ.Α. ζε εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 3580/2007. 

ii. πνζνζηφ 0,06%,  Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ βάζεη ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην 
Ν 4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β & ην Ν. 4146/2013 άξζξν 61 θαη ην Ν. 
4412/2016 παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 375 «ηξνπνπνηνχκελεο δηαηάμεηο», πνπ 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε 
ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηνζήκνπ 3% (πιένλ 20% εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ 
απηνχ. 

iii.  Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν    πξνβιεπφκελνο 

 θφξνο εηζνδήκαηνο 8%. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη 
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

Πέξαλ ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, ην Ννζνθνκείν έρεη ηηο εμήο 
εηδηθέο ππνρξεψζεηο, σο πξνο φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ: 

α) Να κεξηκλά γηα ηελ πξνζεθηηθή ρξήζε ηνπ πιηθνχ. 

β) Να πξνθπιάζζεη ην πιηθφ απφ νπνηαδήπνηε πξφθιεζε δεκηάο, νθεηιφκελεο ζε 
ππαηηηφηεηα ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ ή ζε εμσηεξηθέο 
επηδξάζεηο (πγξαζία, ζθφλε, ππεξβνιηθή δέζηε θ.ι.π.). 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ 

8.1. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή ,δηαθίλεζε 
θαη κεηαθνξά αίκαηνο , εθφζνλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο  

      βίαο. Χο αλσηέξα βία λνείηαη θάζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν ζηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα απνηξαπεί έζησ θαη κε ηε ιήςε 
κέηξσλ άθξαο επηκέιεηαο θαη ζχλεζεο, έλεθα ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη  

       αλέθηθην ζηνλ Πξνκεζεπηή λα πξνβεί ν ίδηνο ή κέζσ ηξίησλ ζηελ     
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

8.2. ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Ν. 4412/2016, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
κέζα ζε δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα ην γεγνλφο 
πνπ ζπληζηά αλσηέξα βία λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζην 
Ννζνθνκείν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. ε πεξίπησζε πνπ ν 
Πξνκεζεπηήο δελ πξνζθνκίζεη ηέηνηα ζηνηρεία ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα 
επηθαιεζηεί ηε ζπλδξνκή ιφγνπ αλσηέξαο βίαο  γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

8.3. Γεγνλφηα πνπ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλδχλσλ ηεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ 
εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, δελ ζπληζηνχλ ιφγνπο 
αλσηέξαο βίαο. 

ΑΡΘΡΟ 9 
                                                        ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Σξνπνπνίεζε απηψλ κπνξεί 
λα γίλεη κφλνλ εγγξάθσο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο θαη κεηά 
απφ πξνεγνχκελε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Ννζνθνκείνπ.  Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα 
ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, α) ε 
δηαθήξπμε ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, β) ε ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

ηνπ Πξνκεζεπηή θαη γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ 

10.1. Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο (ή θαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ’ απηήλ) κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη 
ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά (ελδεηθηηθά) ηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 
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ζχκβαζεο, ηελ εξκελεία απηήο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ή/ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε 
ηεο, επηιχεηαη θαη’ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο 
πξέπεη λα απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο 
εχινγνπ ρξφλνπ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία γλσζηνπνηείηαη 
ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Δάλ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ εθδψζεη απφθαζε επί 
ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο ή αλ ν 
Πξνκεζεπηήο δελ απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.., ηφηε νπνηνδήπνηε απφ 
ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο επίιπζε ελψπηνλ ησλ 
αξκνδίσλ Γηθαζηεξίσλ. 

10.2. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή 
ζα ζρεηίδεηαη κ’ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα 
επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ’ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο 
Θεζζαινλίθεο. 

10.3. Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο 
ππ’ αξηζ.001/2017  δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη 
νη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. Ζ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ 
δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε 
ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο 
λνκνζεζίαο. 

 ε επηβεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ε παξνχζα ζε ηξία  (3) 
φκνηα αληίγξαθα, ηα νπνία,  αθνχ δηαβάζηεθαλ, ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο 
ζπκβαιιφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα έιαβε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

 

                                           ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

 

   ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ                                          ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 
 
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 
 
 
 
 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 
Γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

 
 
 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

 
 
 
 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ 
αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

 
- Ολνκαζία: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» 

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : 99221908 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: ΔΛΔΝΖ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 2, 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ , Σ.Κ.546 34 
 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Δ. ΠΑΥΟΤ 
- Σειέθσλν: 2313322329 

 
- Ζι. ηαρπδξνκείν: agdim-prom@3ype.gr 

 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ): www.oagiosdimitrios.gr  

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
 

-       ΤΠΖΡΔΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ) 
 -CPV 60000000-8-                     

- ΤΠΖΡΔΗΑ 
- Αξηζκ. Γηαθήξπμεο: 006/2018 

 
 
 
 
 
 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ 
ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

mailto:agdim-prom@3ype.gr
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 
Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 
Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 
Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 
 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 
εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή 
πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 
ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 
θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 
αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 

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

[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 
φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο 
V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 
αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 
βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 
επίζεκν θαηάινγνv: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
 
 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 
 
 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 
ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζύκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 
δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 
κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 

 
 
 

β) [……] 
 
 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 
Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 
ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 
ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 
Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 
ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝvii  
ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 
επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 
θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 
κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε 
έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο 

λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη 

ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε 
όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 

(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 

νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 

ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 

κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 

ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

2. δσξνδνθίαx,xi· 

3. απάηεxii· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεοxiii· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαοxiv· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxvi ην 
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 
έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 

αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη 
νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii 
Δάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 
ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ζκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix 
ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 
ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxxi: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά 

ηελ πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα 

θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 
έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 
εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 
ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 
ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 
πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ 
ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 
θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): xxiv 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ 
θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 
κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηοxxvi : 
α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 
λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο 

ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο ηηο 
πεξηζηάζεηοxxvii  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 
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Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 
ηπρφλ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλxxix, 
ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 
αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεοxxx; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα 

ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 
πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο 

[] Ναη [] Όρη 
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ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  
α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, 
όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο 
ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 

ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 
θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήοxxxii; ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 
 

 



39 

 

Β: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ 

δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 
αλάγθεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 

Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά 

ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο 
ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ 
ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 
ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο 
κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, 
δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 
Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 
δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 
πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 
κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 
ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα από απηά αλ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 
Δάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ 
πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθάxxxiii, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 

[] Ναη [] Όρηxxxiv 
 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]xxxv 
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Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα 
κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ 
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxvi, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxvii. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 

σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, 

για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 

1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 

επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού 

δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 

Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-

πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 

θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
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άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, 

ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 

δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 

κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xxxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


