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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ -Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  

------------ 
ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ANOIXTOΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

«ΕΝΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 005/2018 
                                 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 61389  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοιχτός Ηλεκτρονικός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α-

ΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙ-
ΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

Ημερομηνία:  30 -07-2018 

Ημέρα:  Δευτέρα 

Ώρα: 14:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΗΣ   ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

Ημερομηνία:  06-08-2018 

Ημέρα: Δευτέρα 

Ώρα: 10:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστημα Η-
λεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ 

τα πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στο γραφείο 
προμηθειών της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΣ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 38510000-3 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS 
 

EL 522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 

92.741,93€  χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑ-
ΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 

115.000,00€ με ΦΠΑ 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων 
νόμιμες κρατήσεις 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΤΟ 
ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ 

Ημέρα Δευτέρα  02/07/2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Ημέρα Δευτέρα  02/07/2018 

 

 

 

 

                                            
1 Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 

2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο 

ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος 

προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8 
ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της σύμβασης 8 
ΑΡΘΡΟ 2ο : Ορισμοί 9 
ΑΡΘΡΟ 3ο : Αντικείμενο της Προμήθειας 10 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 10 
ΑΡΘΡΟ 5ο : Προδικαστικές Προσφυγές 10 
ΑΡΘΡΟ 6ο: Δημοσιότητα 12 
ΑΡΘΡΟ 7ο : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού –  παροχή 

διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 13 
ΑΡΘΡΟ 8ο:  Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών 14 
ΑΡΘΡΟ 9ο  : Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 15 
ΑΡΘΡΟ 10ο  :Δικαίωμα συμμετοχής 15 
ΑΡΘΡΟ 11ο:  Δικαιολογητικά συμμετοχής 16 
ΑΡΘΡΟ 12ο : Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης 19 
ΑΡΘΡΟ 13ο:  Πρόσθετοι όροι 21 
ΑΡΘΡΟ 14ο:  Τρόπος υποβολής προσφορών 21 
ΑΡΘΡΟ 15ο : Περιεχόμενα υποφακέλων 23 
Άρθρο 16ο  : Εχεμύθεια 25 
ΑΡΘΡΟ 17ο  : Εναλλακτικές προσφορές 26 
ΑΡΘΡΟ 18ο:  Χρόνος ισχύος προσφορών 26 
ΑΡΘΡΟ 19ο : Τιμές προσφορών – νόμισμα 27 
ΑΡΘΡΟ 20ο:  Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 27 
ΑΡΘΡΟ 21ο:  Αξιολόγηση προσφορών 28 
ΑΡΘΡΟ 22ο:  Συμπλήρωση  αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών   29 
ΑΡΘΡΟ 23ο : Απόρριψη προσφορών 31 
ΑΡΘΡΟ 24ο:  Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 31 
ΑΡΘΡΟ 25ο:  Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής  Οψιγενείς μεταβολές 31 
ΑΡΘΡΟ 26ο: Κατακύρωση  σύναψη σύμβασης 32 
ΑΡΘΡΟ 27ο:  Υπεργολαβία 33 
ΑΡΘΡΟ 28ο:  Δικαίωμα ματαίωσης 33 
ΑΡΘΡΟ 29ο:  Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 34 
ΑΡΘΡΟ 30ο : Εγγυήσεις 34 
ΑΡΘΡΟ 31ο:  Χρόνος Παράδοσης – παραλαβής 37 
ΑΡΘΡΟ 32ο:  Κυρώσεις κατά του Προμηθευτή 37 
ΑΡΘΡΟ 33ο: Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 38 
ΑΡΘΡΟ 34ο:  Υποχρεώσεις ασφάλισης 40 
ΑΡΘΡΟ 35ο : Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 41 
ΑΡΘΡΟ 36ο : Ανωτέρα βία 41 
ΑΡΘΡΟ 37ο : Διαδικασία επίλυσης διαφορών 41 
ΑΡΘΡΟ 38ο:: Λοιπές διατάξεις 42 
                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 43 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ -  

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 43 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 46 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 47 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 47 
                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 48 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………….. 49 
                                                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις : 
1. του ν.2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα”, του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 
185) του Υπουργού Εσωτερικών2[συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

2. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

3. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

4. του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

5. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)3 [συμπληρώνεται κατά περίπτωση] 

6. του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 
εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007) 

7. του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υ-

γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-

2007). 
8. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

9. του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας 
– Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», άρθρο 12 
«Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α.», και άρθρο 20 §3 «Έναρξη ισχύος». 

10. του ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.(Α-112). 

11. του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’51/2012)4 

                                            
2 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προ-

βλέπεται στο άρθρο 5 της ως άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρ-

θρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προ-

βλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379 

 

3 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας 

κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκή-

ρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσε-

ται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

 
4  Ν. 4412/2016 άρθρα 360  και επόμενα: Η ισχύς της περίπτ. 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 
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12. του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις» 

13. του ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,5 

15. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 

16. του ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. 

17. του ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις 

18. του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)  «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – 
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

19. του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

20.   του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»  

21. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία” 

22. του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και   Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 
2014/25/ΕΕ) 

23. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

24. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

25. των σε εκτέλεση ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 
συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

 

                                                                                                                                     
 377 (του ν. 3886/2010 (Α' 173) αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και εφόσον συσταθεί η ΑΕΠΠ. 

 

5  Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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Τις αποφάσεις: 

1.Την υπ΄αριθμ.1η /θέμα 37ο/16-1-2018 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου περί 

έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού (ΑΔΑ:6ΩΙΜ4690Β1-ΩΙ2). 

2.Την υπ΄αριθμ.6η/θέμα 60ο/30-3-2018 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου περί 

επικύρωσης του πρακτικού της επιτροπής σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών 

του διαγωνισμού (ΑΔΑ:Ω8ΤΜ4690Β1-ΖΙ4). 

3.Την υπ΄αριθμ.558η/5748/8-5-2018 ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης (Α-

ΔΑ:6ΒΜΨ4690Β1-ΖΩΡ). 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

 

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ενός χειρουργικού μι-

κροσκοπίου οφθαλμολογικής χρήσης για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. « 

Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ») με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

της παρούσας διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων ύστερα από προθεσμία είκοσι πέντε  (25) ημερών από 

την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ. 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟ-

ΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η-

ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α-

ΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  

Διαδικτυακή 

πύλη 

www.promith

eus.gov.gr, 

του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Γ.Ν.Θ. 

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ» Διεύθυν-

ση:ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑ-

ΦΟΥ 2 

  30-07-2018, 

ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 14:00 

   06-08-2018, ημέρα  

Δευτέρα και ώρα 

10:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Προσφορές που θα κατα-

τεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή θα κατατεθούν με επιστο-

λή εκτός Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων λογίζο-

νται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
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3.  Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινω-

νία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρε-

σίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 36 και 37 του 

Ν.4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται 

στο άρθρο 20, Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού, της παρούσης . 

4.  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

 ε) ότι ισχύει στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη 

από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, 

οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον 

σύνδεσμο ≪Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας≫, την εγγραφή τους σε αυτό (πα-

ρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) 

ταυτοποιούμενοι ως εξής:  

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβα-

σης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πλη-

ροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ο-

ποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 

εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 

Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 

αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 

από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμη-

θειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επί-

σημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Ν. 4412/2016 

και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του 

σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασί-

μων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρ-

μόδια υπηρεσία. 
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• Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλε-

κτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανω-

τέρω. 

• Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού τα-

χυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αί-

τημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίη-

σης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση 

του λογαριασμού του. 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνά-

πτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΡΟΣ (Α΄) 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α΄) 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΩΝ(ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΚΑΛΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β΄) 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γ’)  

5. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 
(ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Δ΄) 

*Το ΤΕΥΔ παρατίθεται χωριστά σε αρχείο .pdf & .xml.  

6. Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, 

βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ενός  χειρουργικού μικροσκοπίου 

οφθαλμολογικής χρήσης» για τις ανάγκες της οργανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΣ» σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.  

Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια του 

ζητούμενου είδους ορίζονται στο Παράρτημα Α΄.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων ειδών ή για ορισμένα 

μόνο από τα είδη αυτά. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος της ζητούμενης 

ποσότητας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο: Ορισμοί 

Αναθέτουσα Αρχή 

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙ-

ΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η οποία προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό. 

 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες παρέχει το Γραφείο Προμηθειών της Ορ-

γανικής μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Πληροφορίες: Σ. Καρασαρλίδου, τηλέ-

φωνα επικοινωνίας:2313 322329,330 Fax: 2313322355, όλες τις εργάσιμες ημέρες 

08:00-14:30). 

 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη, που αποτελείται από το: Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, Παράρτη-

μα Α΄: Τεχνικές Προδιαγραφές, Παράρτημα Β΄: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστο-

λών(Συμμετοχής-Καλής Εκτέλεσης-Καλής Λειτουργίας), Παράρτημα Γ΄: Σχέδιο 

σύμβασης προμήθειας, Παράρτημα Δ:  ΤΕΥΔ 

 

Προμήθεια: 

Η προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου οφθαλμολογικής χρήσης όπως ανα-

λυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄. 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό 

και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρ-

θρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκη-

σης. 

Οικονομικός Φορέας 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο δια-

γωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέ-

τουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από 

τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προ-

σφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκ-

πρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο 

από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 

τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινω-

νίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
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Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της 

προμήθειας στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσημη γλώσσα της σύμ-

βασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονο-

μικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα 

δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων/ υποψηφίων Αναδόχων που 

θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της προ-

μήθειας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμ-

βάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος με τους 

όρους της διακήρυξης, γ. την Τεχνική Προσφορά Αναδόχου και δ. την Οικονομική 

Προσφορά του Αναδόχου. 

Προϋπολογισμός 

Η εγκεκριμένη δαπάνη για την προμήθεια του εν λόγω είδους. 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Αντικείμενο της Προμήθειας 

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (στο εξής: η Αναθέτουσα 

Αρχή) προκηρύσσει ανοιχτό  ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης 

€92.741,93 χωρίς  Φ.Π.Α., και €115.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για 

την προμήθεια ενός χειρουργικού μικροσκοπίου οφθαλμολογικής χρήσης  με κρι-

τήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). Αναλυτικά, το αντικείμενο της 

προμήθειας και συνολικά οι υποχρεώσεις του Οικονομικού Φορέα περιγράφονται 

στο Παράρτημα Α΄. 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»,  

                                                       Οργανική  μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

Ταχ. Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2 

Τηλέφωνο:  2313 322329,330 

Φαξ:    2313 322355 

E-mail:            agdim-prom@3ype.gr 

Πληροφορίες:          Σ. Καρασαρλίδου 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Προδικαστικές Προσφυγές 

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
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εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα 
ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας 
κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format 
(PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα 
στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με 
αριθμ.56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής 
αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της 
απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα 
προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 
4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της 
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αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 
παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) 
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής 
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης 
αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. 
Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: Δημοσιότητα 

 
Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 6 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 7.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική 
ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 61389  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο 9 10 11, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 

 

                                            
6 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από 

την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 

4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό ε-

πίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη βε-

βαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

7 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν. 

8 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 

9 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορί-

ας που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί 

από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 

4412/2016   

10 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρ-

θρο 4 του ΠΔ 118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 

οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

11 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται 

μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 

§12 ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Στις εφημερίδες: 

Α)ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 

    1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ 

    
Β) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
     1.ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ 

 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε 
στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.oagiosdimitrios.gr   

 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  

1. Εμπορικό –Βιομηχανικό Επιμελητήριο  

    Α. Θεσσαλονίκης 

    Β. Αθηνών 

2. Βιοτεχνικό - Επαγγελματικό Επιμελητήριο 

    Α. Θεσσαλονίκης 

    Β. Αθηνών 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  : Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισμού – 

 παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

Τα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρω-

ματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά 

το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για 

την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης ανοικτής διαδικα-

σίας όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, η προθε-

σμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες (άρθρο 297 του Ν. 4412/2016). Τα αι-

τήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες που κατατίθενται τέσσερις (4) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, εξετάζο-

νται μόνο εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον εν-

διαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που δεν θα υποβληθούν η-

λεκτρονικά στο σύστημα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. .  

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνι-

σμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων 

των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα 

αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό 

τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, 

χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν 

εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr). 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των 
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 
να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των 
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από 
τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία 
για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσμιών12. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 30-07-2018 ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 14:00, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο στον διαγωνισμό με 

αριθμό συστήματος 61389, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36 και 37 του 

Ν. 4412/2016. 

 

                                            
12 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες η-

μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι 06-08-2018 η-

μέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων 

διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 
σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.13 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή14 για την 
υποβολή προσφοράς15.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα 
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.16   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 

κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτε-

χνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που λειτουργούν 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

                                            
13 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από 

τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 

εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικο-

νομικούς φορείς της Ένωσης 

14 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

15 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρό-

πο με τον οποίο οι ενώσεις οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομι-

κής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 

75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την 

αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

16 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σύμ-

φωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή 

για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσό-

μενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτου-

σα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση 

της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή 

και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγε-

γραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανά-

λογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέ-

πει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του 

κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πι-

στοποιητικό, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. 

4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 11ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλά-
βουν στον (υπό)φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική προσφορά. 

Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα 

αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες 

υποβάλλουν: 

1.Τα φυσικά  πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
2% της    εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλο-
ποίηση σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 30 της παρούσας 
διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου PDF και προσκομίζεται από 
αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή.    

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντι-

πρόσωπό τους. 

γ. Το Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17, το οποίο 

αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 

                                            
17 Σε περίπτωση κλειστών διαδικασιών θα πρέπει να προστεθεί η παρακάτω παράγραφος: γ) κατά 

περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με 

το άρθρο 84. 
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ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του 

Ν.4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν 

να αποκλεισθούν, 

       β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα        

με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016  

 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις ως 

άνω πληροφορίες όσον αφορά στους φορείς αυτούς. Το ΤΕΥΔ αποτελείται 

από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος α-

ποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και 

παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα 

αρχή. Το ΤΕΥΔ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 

υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει 

επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του 

ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

 Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε βάση δεδομένων, σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική διεύθυνση 

της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, 

την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

 Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 

Δ΄ και παρέχεται  σε ηλεκτρονική μορφή.  

δ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος, ήτοι  την έναρξη    

επιτηδεύματος    από    την    αντίστοιχη    Δημόσια    Οικονομική Υπηρεσία 

και τις τυχόν μεταβολές. 
 

2. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της  παραγράφου  α., β., γ. και  δ.  του παρόντος 

άρθρου  

Διευκρινίζεται ότι:  

Α.  Το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης  (ΤΕΥΔ) καθώς και όλες οι α-

παιτούμενες δηλώσεις της διακήρυξης υπογράφονται, επί εταιριών (Ε.Π.Ε., 

Ι.Κ.Ε.), και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή 

πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών 

(Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο ή πρόσωπο ειδικώς 

εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή από 

τους ιδίους. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. η υποχρέωση μη τελεσίδι-

κης καταδικαστικής απόφασης αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και 

σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 

4412/2016. 
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Β.  Όσον αφορά στα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος 

πρέπει να προσκομίσει:  

Προκειμένου για Α.Ε.:  

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του κατα-

στατικού της εταιρείας. 

β)  Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο να αναγράφεται η ισχύουσα σύνθεση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου. 

Προκειμένου για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.: 

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του κατα-
στατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  της εταιρείας 

β)  Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο να αναφέρονται ο/οι διαχειριστής/ες της εταιρεί-

ας  

Προκειμένου για προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.): 

α) Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του κατα-
στατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού  της εταιρείας 

β) Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού/ιδιωτικού συμφωνητικού.  

 

3.  Οι Συνεταιρισμοί: 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. 

Διευκρινίζεται ότι το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) καθώς και 

οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 

του συνεταιρισμού.   

4.  Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για  τον κάθε  Ανάδοχο που 

συμμετέχει στην ένωση.  

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών,  στην οποία θα φαίνεται το αντικείμε-

νο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού 

ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της 

προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το 

πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. 

5. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των 

ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Σύμφωνα με τον Ν.4250/2014, τα έγγραφα που υπογράφονται από τον συμμε-

τέχοντα, φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Για τα 
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έγγραφα που έχουν εκδοθεί από Δημόσια Αρχή, απαιτείται τουλάχιστον η προ-

σκόμιση απλού φωτοαντιγράφου, ενώ για τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από 

Ιδιωτικό Φορέα, απαιτείται τουλάχιστον  η προσκόμιση φωτοαντιγράφου από ε-

πικυρωμένο αντίγραφο. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά και όλα τα  άλλα στοιχεία και έγ-

γραφα  του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που 

έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομι-

σθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας 

είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί / συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπο-

γραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

6.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. (Άρθρο 79, παρ. 5 του Ν.4412/2016) 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμε-

νων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με ανα-

ληθές ή ανακριβές περιεχόμενο. 

ΑΡΘΡΟ 12ο :Δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης 

Ο προσωρινός Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός 20 ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίη-

ση της σχετικής ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από 

την ηλεκτρονική υποβολή.  

Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 
Αναλυτικότερα: 

α)  Οι Έλληνες πολίτες: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο 
να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, 
για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για 
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταί-
ου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επί-
σης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

3)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 
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ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλι-
σης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των πα-
ραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό.  

4)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 
η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέρ-
γειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγε-
γραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

β)  Οι αλλοδαποί:  

1)  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλη-
τη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Ν.4412/2016 

2)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώ-
ρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστο-
ποιητικό.  

3)  Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το ο-
ποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητη-
ρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

γ)  Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλ-
λοδαπούς, αντίστοιχα.  

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταί-
ου εξαμήνου,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάρι-
ση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και επίσης, ότι δεν τελούν υπό δια-
δικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομο-
θετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.  

3)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 
και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών ε-
ταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) 
και τους συνεταιρισμούς, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγ-
γραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με 
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αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώ-
σεων  του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

4)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 
εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον 
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμ-
μένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. και, όσον αφορά στην ειδική εκκα-
θάριση του ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου ε-
ταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορι-
σμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 
της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 

δ)   Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή      
προσφορά:  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονομικό Φορέα 
που συμμετέχει στην Ένωση.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: Πρόσθετοι όροι 

Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντί-
γραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 
Ν.4250/2014. 

Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και 
επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο 
ή από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). 
Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 
αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως  
επιφέρουν κυρώσεις.  

Εάν από οποιαδήποτε αρχή δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητι-
κά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντι-
κατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαί-
ωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας  εγκατάστασης του οι-
κονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συ-
γκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν 

στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

ΑΡΘΡΟ 14ο: Τρόπος υποβολής προσφορών 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέ-
σω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία 30-7-2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 που 
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ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 36  και 37 του Ν. 4412/2016.  

2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως ε-

ξής: (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική προσφορά», (β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική 

Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε την κατηγορία επισυνα-

πτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από 

αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προ-

σφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα (όπως ορίζεται από το άρθρο 16 

της παρούσης). Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υ-

πο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, 

επί ποινή αποκλεισμού καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακή-

ρυξη, σε μορφή αρχείου .pdf, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

1. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρ-

χείου τύπου. .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 

(3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

2. Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμε-

τοχής ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) 

εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή. 

3. Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υ-

πογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περί-

πτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονι-

κή φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 23 

της παρούσας. 

5. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, 

ανεξάρτητους, ηλεκτρονικούς (υπό)φακέλους: 

1. (Υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά - Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική Προσφορά, η οποία, συ-

ντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συ-

στήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προ-

σφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονι-

κού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα πα-
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ράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλε-

κτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

2. (Υπο) φάκελος «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται η-

λεκτρονικά στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προ-

σφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρο-

νικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλε-

κτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμ-

μένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 

νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Περιεχόμενα υποφακέλων 

1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο Φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή 

απόρριψης, την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα δικαιολο-

γητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 11 της παρούσης. 

2.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρρι-

ψης τις κάτωθι αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια 

σειρά και αρίθμηση: 

Α) Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Β) Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης 

 

Α) Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά 

1. Στις προσφορές (φάκελος τεχνικής προσφοράς) πρέπει να κατατίθεται έγγρα-

φη δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται: α) Η  επιχειρηματική 
μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν. Στην περίπτωση που δεν εί-
ναι ο ίδιος κατασκευαστής, υποχρεούται επιπροσθέτως να δηλώνει προς τον 
φορέα ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης που θα κατασκευάσει το τε-
λικό προϊόν, έχει αποδεχθεί έναντι του, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προ-
μήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης, β) αποδέχεται όλους τους όρους της δι-
ακήρυξης και η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προ-
διαγραφές του διαγωνισμού, γ) ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή 
υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.). Για την εκτέλεση 
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της σύμβασης, δ) η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα 
μηνών και ε) το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού. 

2.  Πλήρη τεχνική περιγραφή ,τεχνικά φυλλάδια και απεικονίσεις  του υλικού, η αυ-
θεντικότητα των οποίων να μπορεί να βεβαιώνεται, εφόσον ζητείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Οι Εταιρείες Εμπορίας και Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Ποιότητος (ISO) 

σύμφωνα με την Ε3/833/99 Κοινή Υπουργική Απόφαση όπως αυτή τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την 1348/2004 αντίστοιχη καθώς και 

Πιστοποιητικό Σήμανσης CE Mark. Για τα προαναφερόμενα ισχύει το άρ-

θρο 309 του Ν. 4412/2016.  

4.  Στη διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ, στα συνημμένα αρχεία, επισυνάπτεται και πί-

νακας ζητούμενων ειδών (σε μορφή excel), τον οποίο πρέπει να συμπληρώσε-

τε και να επισυνάψετε στην προσφορά σας (σε όποια μορφή επιτρέπει το σύ-

στημα, είτε excel είτε pdf). Προσοχή: η αναγραφή οικονομικών στοιχείων 

στην τεχνική προσφορά αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Β) Πίνακας συμμόρφωσης 

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική 

προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες 

τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 

1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι α-

ντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει 

να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υπο-

ψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή 

πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατά-

φαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η 

αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλή-

ρωσης της απαίτησης. 

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα 

της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλ-

λάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του 

εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδο-

λογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψη-

φίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. Στην 

αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 

4. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι 

οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλά-

διο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην 

αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα 
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σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία 

καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18) 

  Υπόδειγμα πίνακα συμμόρφωσης 

   

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1  ΝΑΙ   

2  ΝΑΙ   

 

5.  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στον φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, 

τα oικovoμικά στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονομική προσφορά θα 

αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα 

προσφερόμενα είδη και θα βαρύνει το φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. 

Πιο συγκεκριμένα: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική 

προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητού-

νται από την παρούσα διακήρυξη. 

β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπό-

μενοι φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις 

και άλλες σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωρι-

στά. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 

προσφορών. 

γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 

αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩ-

ΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η 

ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπη-

ρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 16ο : Εχεμύθεια  

1. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει 
οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων 
και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών εκτός αν προβλέπεται άλλως 
στο Ν. 4412/2016 ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.Δ.. 28/2015 
(Α' 34) και στο άρθρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α' 25), και με την επιφύλαξη των 
υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων 





 

26 
 

και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων,  

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους 
οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα 
των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη 
διαδικασία σύναψης συμβάσεων. Μπορούν επίσης να απαιτήσουν από τους 
οικονομικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών 
από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 

3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές 
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 
μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 
της. 

5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών 
φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου 
του π.δ. 28/2015 (Α'34). 

ΑΡΘΡΟ 17ο 18: Εναλλακτικές προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υπο-

ψήφιος Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 

δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προ-

σφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 18ο: Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες, 

προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω ανα-

φερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται 

να παραταθεί (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστη-

μα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύ-

ος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου πα-

ράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης μα-

ταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονο-

μικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρα-

τείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περί-

πτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και α-

ποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
                                            

18 Άρθρο 57: αναφέρεται στην περίπτωση που μπορούν να επιτραπούν εναλλακτικές προσφορές.  
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ΑΡΘΡΟ 19ο : Τιμές προσφορών – νόμισμα 

 Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα , ό-

πως καθορίζεται στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρί-

των κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παρά-

δοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 

 Οι προσφορές, οι τυχόν οικονομικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις 

και οιασδήποτε μορφής αξία θα δίδεται μόνο σε EURO. 

 Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε EURO ανά μονάδα είδους. 

 Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη 

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για την διοί-

κηση του φορέα οργάνου, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγη-

ση των προσφορών οργάνου. 

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οι-

κονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς. Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν παρακο-

λουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη 

δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρί-

πτονται ως απαράδεκτες. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο: Διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού 

1. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) 

εργάσιμες ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ-

σφορών, 06-08-2018 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζό-

μενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών. 

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο 

των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προ-

σφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών απο-

σφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 

οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των ο-

ποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

3. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιο-

λογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνι-

σμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
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αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υ-

πο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικο-

νομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λά-

βουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

4. Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρ-

χή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων δια-

τάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών. 

5. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδι-

κασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-

φακέλων των προσφορών. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγω-

νισμού συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογημένα πρακτικά αξιολόγησης 

των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης 

των ηλεκτρονικών προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους 

προσφέροντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 21ο: Αξιολόγηση προσφορών 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τι-
μής. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαί-

νει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα ορ-

γάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων του άρθρου 

221 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών 

της. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 

αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 

προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φα-

κέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει 

τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 

προσφορών.  

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών. 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την α-

πόρριψη της προσφοράς τους. 
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• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από 

την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέ-

χοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υπο-

βληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

α)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού 

& αξιολόγησης των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δι-

καιολογητικών που έχουν υποβληθεί.  

β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για 

όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην 

Υπηρεσία Διενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά 

της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.  

γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι φάκελοι των oικovoμικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται μετά την oλoκλήρωση 

της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και των λoιπώv στoιχείωv αυτής, σε η-

μερομηνία που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες τρεις (3) τουλάχιστον ημέ-

ρες νωρίτερα. 

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προ-

σφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και 

των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόμε-

νο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις 

προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή διαβιβάζει το 

πρακτικό της στην Υπηρεσία η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνω-

στοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της για την κατάταξη των 

προσφορών. 

δ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

– ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Αποδεικτικά Μέσα» γίνεται εντός δύο 

(2) εργάσιμων ημερών μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη 

μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων. Η αποσφράγιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από αρμόδια προς τούτο επιτροπή. 

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο δια-

γωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των δι-

καιολογητικών κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή 

θα καταθέσει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής το πρακτικό της, το ο-

ποίο θα αποφανθεί σχετικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 22ο: Συμπλήρωση  αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 
υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση 
ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, 
επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 
της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό 
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντι-
γράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α' 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, 
διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υπο-
δείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο 
εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά 
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση 
μεταχείριση των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή 
μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της 
δημόσιας σύμβασης 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς 
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, 

επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος, είναι υποχρεωτική για 
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την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ 23ο :Απόρριψη προσφορών 

Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κά-

τωθι περιπτώσεις:  
1.Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν 
στο σύνολό τους  απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς 
αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

2.Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 

3.Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

4.Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπά-

νη. 

5.Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή του Παρα-

τηρητηρίου    Τιμών 

6.Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται 

από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής 

του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφε-

ρόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

ΑΡΘΡΟ 24ο:  Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν 
την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου 
γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 25ο: Χρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής  Οψιγενείς μεταβολές 

Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή παροχής γενικών 
υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα 
της σύμβασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για 
διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ  

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας 

από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της 
μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 
κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της 
σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον Οικονομικό 
Φορέα. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι 
είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες 
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επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να 
ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του 
άρθρου 80 του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που 
επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και εφαρμόζονται 
κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26ο: Κατακύρωση  σύναψης σύμβασης 

1. Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών 
υπηρεσιών, το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 
μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 25 της παρούσας. 

2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) 
άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις 
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, β) 
ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) 
κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον 
ο τελευταίος υποβάλει επικαι ροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 
κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινο-
ποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος 
δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 
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προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οι-
κονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Αν κανένας από 
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της 
παραγράφου 2 του άρθρου 106. 

6. Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέρων 
ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθη-
καν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, παράνομα ή κα-
ταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του 
αναδόχου μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτω-
τος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαμβά-
νουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

7. Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο 
ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Έ-
νωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλο-
ντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του Ν. 4412/2016. Οι όροι της πα-
ρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. (Άρθρο 18 του 
Ν. 4412/2016). 

 

ΑΡΘΡΟ 27ο: Υπεργολαβία  

Οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δύναται να στηριχτούν 
στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα με τα οριζόμενα των διατάξεων του 
άρθρου 287 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 28ο: Δικαίωμα ματαίωσης 

1. Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου 
και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα 
με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
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ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του 
Ν. 4412/2016, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως 
ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμ-
βασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω 
τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του 
αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 
τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 
ή 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 29ο: Χρόνος Ισχύος Σύμβασης 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για το χρονικό διάστημα, από την υπογρα-
φή της,   μέχρι   ολοκλήρωσης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλι-
σμού. 

ΑΡΘΡΟ 30ο : Εγγυήσεις19 

1. Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα είδη εγγυήσεων: 

α) «Εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της 
σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε 
ευρώ, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της 
σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης 
αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

                                            

19
 Στην περίπτωση που απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας να συμπεριληφθεί η παρακάτω παρά-

γραφος «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν «Εγ-

γύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών 

που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής 

λειτουργίας, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Το ύψος της εγγύησης καλής λει-

τουργίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό» καθώς και το 

άρθρο 215 του Ν. 4412/2016 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα 
της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να 
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά 
του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 
αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει 
εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της  σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης με ευθύνη και μέριμνα των προμηθευτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 

αβ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

αγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον απαιτείται. 

β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης 
ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

 
γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας (Άρθρο 215 του ν. 4412/2016) 
O ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του έργου, υποχρεούται να κατα-
θέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας σε ποσοστό 3% επί του καθαρού 
ποσού χωρίς ΦΠΑ και μεγαλύτερη από το συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύη-
σης καλής λειτουργίας κατά τρείς μήνες, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτή-
ματος Β 
 
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή 
λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγ-
γυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκα-
ταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνι-
κές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 
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Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του α-
ναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμε-
νο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για 
την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρα-
κτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υ-
ποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης 
λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρω-
τόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την 
συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να 
προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

2. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη  μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.  
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 
κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου 
η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

3. Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον 
φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), δ) 
τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη 
επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 
το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους. 
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5. Για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι 
διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, 
κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των 
αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την 
σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα 
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

ΑΡΘΡΟ 31ο: Χρόνος Παράδοσης – παραλαβής 

1. Η παράδοση του είδους , θα γίνει στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο 
Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με 
έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχο.  

2.  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης του εξοπλισμού να μπορεί να παρατείνεται το 
ανώτερο μέχρι του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, με αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 
του Ν.4412/2016. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων (άρθρο 207 του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας 
παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία 
κήρυξης του Ανάδοχο εκπτώτου. (άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 

3. Η παραλαβή του είδους θα διενεργηθεί από Επιτροπή οριζόμενη από την 
Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος 
έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της 
ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας του είδους θα γίνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους 
σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του 
Ανάδοχου, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν το είδος και, πάντως, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια 
πώλησης τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιμών 
της Ε.Π.Υ.  

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 
στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή 
του. 





 

38 
 

2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή 
από την σύμβαση, εφόσον: 

 Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή 
τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. 

4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, 
είναι δυνατή η παραλαβή του, με  

5. έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 
208 & 209  του Ν.4412/2016.  

6. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε 
με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
Ανάδοχο, τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία 
που ορίζει το άρθρο αυτό. 

7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων 
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 
με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και όπως ορίζονται στο άρθρο 
213 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 33ο :Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη 
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο. 

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και την ισχύ-
ουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων 
από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενη-
μερότητας κ.λ.π.). 
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Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συμ-
βατικών υποχρεώσεων.  

Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμί-
α, η Αναθέτουσα Αρχή  καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο 
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρο-
νικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Ανάδοχο , που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) 
στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. 
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται 
σε υπαιτιότητα του παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών 
κ.λ.π.). 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις:  

 ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. 
και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα με την αρίθμ. 
ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 3 του  Ν. 
3580/2007. 

 ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4072/2012 
άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 
του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας 
κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συ-
μπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσή-
μου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού. 

  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξί-
ας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201620 

 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φό-
ρων και  κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016)21 . 

 Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος ει-
σοδήματος 4%. 

                                            
20 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοι-

νής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

21 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογι-

σμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτα-

σης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 -Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 -Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής 

προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της 

κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας 

που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική 

Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην 

περιγραφή αυτή. 

 -Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός 

μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο 

εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την 

καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής 

εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. To Nοσοκομείο, δεν υπέχει 

καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως/ 

κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα 

που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως/ 

κοινοπραξίας.  

 -Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του 

εξοπλισμού που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή αυτού (άρθρο 35 

παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του 

εξοπλισμού με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων 

οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Ανάδοχο. 

  -Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την 

ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισμού, και 

την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο Ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο 

πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του 

εξοπλισμού, ο χρόνος πληρωμής υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης 

του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

 -Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής 

προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της 

κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας 

που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική 

Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην 

περιγραφή αυτή. 

Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 

της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, 

ενημερώνοντας την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το νόμο. 

ΑΡΘΡΟ 34ο: Υποχρεώσεις ασφάλισης 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προ-

στασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή 
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βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων ,του προσωπικού της ή τρίτων 

και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι δυνατόν να 

προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Προμήθειας από τον Ανάδοχο, 

εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

ΑΡΘΡΟ 35ο : Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτε-

λούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από 

τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 

σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 

εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης 

ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβα-

ση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 

βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση 

να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 

Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέ-

τουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει 

τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της  

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση 

ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση 

λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 

περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστο-

λές που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 36ο : Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 37ο : Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα 

σχετίζεται μ’ αυτήν, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστή-

ρια της Θεσσαλονίκης. 
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ΑΡΘΡΟ 38ο:  Λοιπές διατάξεις 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις 

περί προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΤΕΥΔ 
 
 
 
 
 

                    Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

 

  

                                            ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΣΟΥΓΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟ-
ΣΚΟΠΙΟΥ  

 
  

Το μικροσκόπιο  να είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονο κι αμεταχείριστο, πλή-
ρες συστημάτων καταγραφής και διαχείρισης εικόνας, απαραίτητα του ιδίου οίκου 
για πλήρη συμβατότητα, με ευκολία χρήσης και πλήρη τεχνική υποστήριξη. Το α-
νωτέρω σύστημα να καλύπτει πλήρως όλες τις διεθνείς πιστοποιήσεις ασφαλείας 
και διακίνησης και να διαθέτει τα εξής: 
1.Στέρεο ομοαξονικό φωτισμό σε κάθε προσοφθάλμιο, ο οποίος να αποδίδεται μέ-
σω οπτικών ινών, τόσο για βελτιστοποίηση της ποιότητας του Red Reflex όσο και 
για δυνατότητα εμφάνισης των πολύ μικρών δομών του οφθαλμού.  
2.Ο στέρεο ομοαξονικός φωτισμός να παράγεται μόνο από μια πηγή φωτισμού λυ-
χνίας LED για μεγαλύτερη οικονομία. Απαραίτητα να μπορεί να δεχθεί συνδυασμό 
φωτεινών πηγών με λυχνία LED και λυχνία XENON για ευέλικτη αξιοποίηση του 
μικροσκοπίου στο άμεσο μέλλον. Σε όλες τις περιπτώσεις να διαθέτει επιλογή με-
τατροπής του φωτισμού σε προσομοίωση φωτισμού αλογόνου. 
3.Να είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με αποχρωματική επίστρωση σε όλα τα οπτικά 
του μέρη ακόμη και στο σύστημα μεγέθυνσης. 
4.Να διαθέτει αντικειμενικό φακό με εστιακή απόσταση f=200mm, ανακλινόμενο 
προσοφθάλμιο σωλήνα 0-180°, ο οποίος να είναι ρυθμιζόμενος κατ’ επιλογή  για 
την καλύτερη εργονομική θέση του χειρουργού.  
5.Να διαθέτει προσοφθάλμια με μαγνητική σταθεροποίηση, με μεγέθυνση 10x και 
δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης της αμετρωπίας χειρουργού και συγχειρουργού 
τουλάχιστον από -8 έως +5 διοπτρίες.  
6.H κεφαλή του μικροσκοπίου να έχει δυνατότητα κλίσης τουλάχιστον από τουλά-
χιστον +90Ο  έως τουλάχιστον – 15Ο  για καθούμενους ασθενείς και για γλαυκωμα-
τικές επεμβάσεις. 
7.Να διαθέτει απαραίτητα ειδικό σύστημα προστασίας του αμφιβληστροειδούς από 
φωτοτοξικότητα (retina protection device) 
8.Το μικροσκόπιο να διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα  μικρορύθμισης 
του βάθους πεδίου, το οποίο να επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της εικόνας του μι-
κροσκοπίου ως προς το βάθος πεδίου ή ως προς τη διάδοση του φωτός και να ε-
νεργοποιείται αυτόματα με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου από τα πλήκτρα των 
χειριστηρίων ή από αυτά του ποδοδιακόπτη. 
9.Η πηγή φωτισμού απαραίτητα να είναι εσωτερικά ενσωματωμένη στη βάση του 
μικροσκοπίου χωρίς εξωτερικές καλωδιώσεις και τροφοδοσίες, ώστε να καταλαμ-
βάνεται ο μικρότερος δυνατός όγκος, και να μεταφέρεται στην κεφαλή του μικρο-
σκοπίου μέσω συστήματος οπτικών ινών. 
10.Η ένταση του φωτισμού του red-reflex και η ένταση του πεδίου  να είναι ρυθμι-
ζόμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χειρουργού, τόσο από τον ποδοδιακόπτη, 
όσο και από τους διακόπτες των χειρολαβών του μικροσκοπίου, για πλήρη λει-
τουργικότητα.  
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11.Να διαθέτει σύστημα συγχειρουργού με τύμπανο πέντε (5) τουλάχιστον μεγε-
θύνσεων, το οποίο να μπορεί να λειτουργεί τόσο δεξιά, όσο κι αριστερά του βασι-
κού χειρουργού. Η τοποθέτηση του συστήματος να γίνεται εύκολα από τον χει-
ρουργό με αυτόματο κλείδωμα.  Ο συγχειρουργός να μπορεί να ρυθμίζει μόνος του 
και ανεξάρτητα από τον χειρουργό, τόσο την εστίαση (focus), όσο και τη μεγέθυνση 
(zoom), δημιουργώντας δική του εικόνα και δική του στερέοψη και red-reflex, χωρίς 
να κόβει καθόλου φωτισμό από τον χειρουργό. 
12.Να διαθέτει ενσωματωμένα τουλάχιστον μπλε φίλτρο για την ωχρά και γκρι φίλ-
τρο 25% για τον φωτισμό LED. Επίσης να έχει δυνατότητα τοποθέτησης και φίλ-
τρου Exciter fluorescence  για μελλοντική εγκατάσταση. 
13. Όλες οι κινήσεις του μικροσκοπίου σε όλους τους άξονες να γίνονται μέσω ηλε-
κτρομαγνητικών φρένων ελεγχόμενων από τις χειρολαβές. Ακόμη να υπάρχει δυ-
νατότητα λειτουργίας του και από τον άξονα προέκτασης του μικροσκοπίου, για έ-
κτακτη χρήση από το βοηθητικό προσωπικό.       
14.Οι χειρολαβές να διαθέτουν ακόμη τη δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων λειτουρ-
γιών του μικροσκοπίου. 
15.Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα συνεχούς μεταβαλλόμενης μεγέθυνσης με 
λόγο μεγέθυνσης 1:6 και συντελεστές τουλάχιστον από 0.4 έως 2.4 ελεγχόμενο 
από τον ποδοδιακόπτη 
16.Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα εστίασης με κλίμακα 70mm τουλάχιστον, 
από τα οποία τουλάχιστον 30 mm στην κάθοδο και τουλάχιστον 40 mm στην άνο-
δο. 
17.Ο βραχίονας του μικροσκοπίου να βρίσκεται σε επιδαπέδια βάση της οποίας το 
μέγιστο ύψος να είναι μικρότερο των 190 cm, για εύκολη μετακίνηση εντός των χει-
ρουργικών αιθουσών, και  να διαθέτει τα εξής: 

I. Ενσωματωμένη οθόνη ελέγχου τουλάχιστον 5,5¨ η οποία θα είναι αφής, 
για ευκολία προγραμματισμού, και θα δείχνει την ετοιμότητα των λυχνιών 
και του ποδοδιακόπτη, ενώ θα μπορούν να μεταβάλλονται μέσω αυτής 
όλες οι σχετικές παράμετροι, όπως ένταση φωτισμού, ρύθμιση της ταχύ-
τητας του Zoom και του Focus, ρυθμίσεις ποδοδιακόπτη, ατομικές ρυθ-
μίσεις χειρουργών, κλπ.   

II. Στην οθόνη ελέγχου να μπορούν να αποθηκευτούν όλα τα παραπάνω 
δεδομένα  (όπως ένταση φωτισμού, η μεγέθυνση και εστίαση όπως και 
οι ταχύτητες τους, η θέση και η ταχύτητα του XY, η θέση των φίλτρων και 
οι παράμετροι του φωτισμού) για άμεση εκκίνηση του μικροσκοπίου, ξε-
χωριστά για κάθε χειρουργό και κάθε χειρουργικό προφίλ για τουλάχι-
στον 30 χειρουργούς. 

18.Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα οριζοντίων κινήσεων στους άξονες Χ και Υ 
ελεγχόμενο από τον ποδοδιακόπτη με δυνατότητα απόκλισης από το κέντρο του-
λάχιστον κατά ± 60 mm και πλήκτρο επαναφοράς στην αρχική του θέση (κέντρο). 
Να δύναται ακόμη η επιλογή της αυτόματης επαναφοράς να προσαρμόζεται από 
τον χειρουργό ανάλογα  με την ταχύτητας του XY και την επιλεχθείσα μεγέθυνση 
(focus).  
19.Όταν το μικροσκόπιο τοποθετείται σε θέση αναμονής (standby) τότε αυτόματα 
να σβήνει ο φωτισμός και να επανέρχονται στην αρχική τους θέση τόσο το σύστη-
μα X-Y όσο και η μεγέθυνση και η εστίαση όπως και οι υπόλοιπες παράμετροι. 
20.Να διαθέτει ενσωματωμένο κατανομέα φωτός στην κεφαλή του μικροσκοπίου 
ώστε το ύψος το εργασίας να παραμένει πάντα σταθερό ακόμη και αν προσαρμο-
στούν στο μικροσκόπιο επιπλέον εξαρτήματα όπως πχ. εκπαιδευτική στέρεο - συ-
μπαρατήρηση. 
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21.Να διαθέτει ειδικό σύστημα γρήγορης εστίασης / απεστίασης, ρυθμίσιμο μέχρι 
40mm τουλάχιστον με το πάτημα ενός πλήκτρου, με δυνατότητα εξατομίκευσης για 
κάθε χειρουργό ξεχωριστά. 
22. Να διαθέτει ασύρματο ποδοδιακόπτη τουλάχιστον 14 λειτουργιών, με πλήρως 
προγραμματιζόμενα τα πλήκτρα του ανάλογα με την επιθυμία του κάθε χειρουργού 
ξεχωριστά.  
23.Να διαθέτει απαραίτητα και χειροκίνητη μηχανική λειτουργία όλων των παραμέ-
τρων που συσχετίζονται με την διαδικασία της επέμβασης, όπως μεγέθυνση, εστί-
αση, στερεοσκοπικός ομοαξονικός φωτισμός, λειτουργία inverter, έτσι ώστε σε πε-
ρίπτωση δυσλειτουργίας των ηλεκτροκίνητων διαδικασιών να μπορεί ο χειρουργός 
να φέρει εις πέρας την επέμβαση χωρίς καμιά διακοπή αυτής.    
24.Να διαθέτει εσωτερικά προεγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής 
εικόνας με βιντεοκάμερα High Definition, απαραίτητα του ιδίου οίκου, για πλήρη 
συμβατότητα. 
25.Η βιντεοκάμερα να συνοδεύεται από ιατρικού τύπου οθόνη τουλάχιστον 
22’’High Definition σε ειδική σταθερή βάση επί του μικροσκοπίου με δυνατότητα 
κλίσης και περιστροφής άνω των 200ο, και ειδικό καταγραφικό High Definition εν-
σωματωμένο στο μικροσκόπιο, για άμεση βιντεοσκόπηση και αποθήκευση της ε-
πέμβασης με εμφανή έξοδο τύπου USB επί της βάσης του μικροσκοπίου, για άμε-
ση καταγραφή των εικόνων, είτε σε μονάδα USB, είτε σε εξωτερικό σκληρό δίσκο 
θύρας USB, απαραίτητα όλα του ιδίου οίκου, για πλήρη συμβατότητα. Μία μονάδα 
USB τουλάχιστον 8 GB να συνοδεύει το μικροσκόπιο. 
26.Το μικροσκόπιο να δύναται να δεχθεί ειδικό σύστημα ψηφιακής υποστήριξης 
των οφθαλμολογικών επεμβάσεων μέσω Η/Υ, απαραίτητα του ιδίου οίκου, το ο-
ποίο να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων υποβοήθησης της επέμβασης 
στα προσοφθάλμια του μικροσκοπίου κατά τη διάρκειά της, όπως η προβολή της 
περιοχής καψουλόρηξης, η προβολή της θέσης των αστιγματικών τομών, η προ-
βολή της τομής ένθεσης τορικού ενδοφακού για μελλοντική εγκατάσταση. Να περι-
γραφεί προς αξιολόγηση. 
27.Να δύναται να εφοδιασθεί με σύστημα προσοφθαλμίων φακών με ενσωματω-
μένο ηλεκτροκίνητο αναστροφέα ειδώλου (electrical inverter tube) του ιδίου οίκου 
για πλήρη συμβατότητα, τόσο για τον χειρουργό, όσο και για τον συγχειρουργό, 
χωρίς να προσθέτει επιπλέον όγκο και ύψος στη κεφαλή του μικροσκοπίου.  
28.Να δύναται να δεχθεί σύστημα παρακολούθησης του βυθού του οφθαλμού με 
ηλεκτροκινούμενη μεταβαλλόμενη εστίαση εύρους 38 mm τουλάχιστον, στην εν-
διάμεση θέση, ώστε η εστίαση να γίνεται εύκολα μέσω αυτού και όχι μέσω της κά-
θετης μετακίνησης του μικροσκοπίου. Ακόμη η ενεργοποίησή του να ρυθμίζει ταυ-
τόχρονα τη χρήση των inverter και τις ρυθμίσεις της βιντεοκάμερας, ανάλογα με την 
επιλογή επέμβασης προσθίου ή οπισθίου ημιμορίου. 
29.Να συνοδεύεται από πλήρες πακέτο επαναποστειρούμενων καλυμμάτων χειρο-
λαβών 
30.Να διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως ISO και CE mark 

 
 
 
 
 
 
 





 

46 
 

                                              ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………………………………….. 

Κατάστημα               ……………………………………………………….. 

Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ FAX) …………        Ημερομηνία έκδοσης………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………………. 

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία α-
πευθύνεται) 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ………………………………….. 

ΕΥΡΩ …………………………… 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυ-
ητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ 
………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…με 
Α.Φ.Μ…………………….και  Δ/νση 
………………………………………………………. για τη συμμετοχή της στο διενερ-
γούμενο διαγωνισμό της ………………………………………                           για την 
προμήθεια  ………………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
……./…………….. Δ/ξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω δι-
αγωνισμό απορρέουσες  υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον  χρόνο 
ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την 
δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγ-
γραφο της υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………… 

Βεβαιούται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί  στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονο-
μικών για την Τράπεζά μας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας…………………….. 

Κατάστημα               ……………………. 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. fax)             

                                                                    Ημερομηνία έκδο-
σης…………… 

                                                                    ΕΥΡΩ  

Προς  

Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2,  ΤΚ 546 34 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ 

………….… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαι-
ρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογρά-
φως)………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, 
υπέρ της εταιρείας………………………………………………………….με  
Α.Φ.Μ…………………… 

Δ/νση …………………………………………………………………… για την καλή ε-
κτέλεση από αυτήν των όρων τη με αριθμό ………………...σύμβασης, που υπέ-
γραψε μαζί σας για την  προμήθεια ……………………………… (αρ. διακ/ξης 
……./………) προς κάλυψη αναγκών του …………………..…….. και το οποίο πο-
σόν καλύπτει το 5 % της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας …………..… ΕΥΡΩ αυτής.  

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δή-
λωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση  και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  πέντε (5) ημέρες από 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την 
……………….. ή την επιστροφή της σ΄ εμάς,  οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και 

δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.  

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό  των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δο-
θεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,  δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονο-
μικών για την Τράπεζα μας.  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Εκδότης 
Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα, Τηλέφωνο επικοινωνίας,  
fax 
 : 
Ημερομηνία έκδοσης  
: 
Προς την 
(Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) : 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ .................... 
ΕΥΡΩ. 
1.Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 
ρητά, ανέκκλητα και  
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ 
της  
(εταιρείας)........................ ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ των εται-
ρειών α)............., β) ...............κλπ , ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλ-
ληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ............... και ολογράφως  
............................ 
Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του εξοπλι-
σμού της από ................... Σύμβασης μεταξύ της.......... ...............και της ..............., 
που αφορά στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ....../....../.......... με αντικείμενο 
το έργο : « 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ .................», σύμφωνα με την υπ’ αρ.  
......../......... διακήρυξή σας. ΣΥΜΒΑΣΗ: 2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα 
από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το δικαίωμα προβολής ε-
ναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωπο-
παγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852,855, 862,864 
και 866,869  
ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολό-
κληρο ή εν μέρει χωρίς καμίας από μέρους μας αντίρρησης,αμφισβήτησης ή έν-
στασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια ή συγκατάθεση της ........................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 
τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με 
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική 
μεσεγγύηση. 
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ...... 
/......./....... οπότε και θα επιστραφεί σε εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με 
έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε 
θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύ-
ησης. 
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν 
δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονο-
μικών για την Τράπεζά μας  
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ………………….. 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το 
……………………………………………………,   που   εδρεύει   στ   
………………………………, νόμιμα εκπροσωπούμενο από 
τ………………………………………………………….., που χάριν συντομίας θα κα-
λείται "ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ" και αφετέρου η εδρεύουσα στη ………………, οδός 
…………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ 
…………………, Δ.Ο.Υ. ……………………………….   εταιρία με την επωνυμία 
……………………………………………. που   εκπροσωπείται   νόμιμα   από τον κ. 
……………………………………… και στο εξής,  χάριν συντομίας θα καλείται 
"ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ". 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη. 

Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου. 

Δ) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ. της 
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την οποία ο δεύτερος των συμβαλλομένων 
ανακηρύχθηκε Προμηθευτής, για τα αναγραφόμενα στο άρθρο 1ο της παρούσας 
σύμβασης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια 
……………………………………………………  

1.2. Το υπό προμήθεια υλικό θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την 
τεχνική και οικονομική  προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύ-
νολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

2.1. Η σύμβαση θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής και για όσο διάστημα 
διαρκεί η εγγύηση καλής λειτουργίας,  ήτοι από την……………..………..… 
έως την………………………………              
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2.2 Η παράδοση του είδους , θα γίνει στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο 
Τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα 
και ευθύνη του Ανάδοχο.  

2.3 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης 
- παράδοσης του εξοπλισμού μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του 
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της 
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016. Η 
παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας 
Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207 του 
Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει 
παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Ανάδοχο εκπτώτου. (άρθρο 
203 του Ν.4412/2016) 

2.4Η παραλαβή του είδους θα διενεργηθεί από Επιτροπή οριζόμενη από την 
Υπηρεσία, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος έχει 
δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της 
ποιότητας και της καλής λειτουργίας του είδους θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, την προσφορά του Ανάδοχου, τα παραστατικά που 
θα συνοδεύουν το είδος και, πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της παραπάνω 
Επιτροπής. 
2.5  Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος  
φόρτωσης - παράδοσης  μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του αρχικού  
συμβατικού χρόνου παράδοσης, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. της  
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν.4412/2016.  
Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της 
 Αναθέτουσας Αρχής για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 207  
του Ν.4412/2016). Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει  
παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του Προμηθευτή εκπτώτου.  
(άρθρο 203 του Ν.4412/2016) 
2.6  Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα 
 τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της σύμβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου  
τιμών της Ε.Π.Υ.  

ΑΡΘΡΟ 3ο  
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

3.1.  Με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν 

φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε μετά από αίτησή του. 

3.2.  Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 
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3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3.4.  Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την 
ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά 
ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 
Ν.4412/2016. 

3.5.  Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, 
είναι δυνατή η παραλαβή του,  

         με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 
208 & 209  του Ν.4412/2016.  

3.6.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε 
με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως    μέχρι τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
προμηθευτή,  τα πρόστιμα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

3.7.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o 
προσφέρων ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος 
της Αναθέτουσας Αρχής από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της 
σύμβασης.  

3.8.   Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο προσφέ-
ρων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, δεσμεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που 
προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης, δεν ενήργησαν αθέμιτα, πα-
ράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να μην ενεργούν κατ’ αυ-
τόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη 
αυτής.  

 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ μέρους του 
προσφέροντα μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, αυτός κηρύσσεται 
έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας κα-
ταλαμβάνουν όλα τα μέλη αυτής, σε περίπτωση κοινοπραξίας. 

ΑΡΘΡΟ 4ο  
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή 
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. 
………………/………-201… εγγυητική επιστολή  τ… ……………………., 
ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-201….  





 

52 
 

 

4.2  Μετά την οριστική παραλαβή του μηχανήματος και πριν από την αποδέ-
σμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κατατίθεται από τον προμη-
θευτή εγγυητική επιστολή ποσοστού 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ και 
για χρονικό διάστημα που καλύπτει την συμβατική εγγύηση καλής λειτουργίας. 

 

4.3. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα 
στην οικεία θέση της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

5.1. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5.2 Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την 
επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 

5.3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά 
στοιχεία που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την 
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 

5.4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων.  

5.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 
προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».  

5.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση 
αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων  διενέξεων 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή , που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016.. Επίσης, δεν προσμετρείται 
ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
παρόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών κ.λ.π.). 

5.7. Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις  

i. ποσοστό 2% επί του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του 
Φ.Π.Α. και κάθε άλλου ποσού παρακρατούμενου υπέρ τρίτων, σύμφωνα 
με την αρίθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του 
άρθρου 3 του  Ν. 3580/2007. 

ii. ποσοστό 0,06%,  Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά-
σεων βάσει του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν 
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4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν. 4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 
4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούμενες διατάξεις», που υ-
πολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Η εν λόγω κράτηση 
υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ 
αυτού. 

iii.  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ 
φόρων και   κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής 
σύμβασης υπέρ της Αρχής   Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)22 . 

 
iv.  Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξί-

ας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201623 

v. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο  προβλεπόμενος φόρος 
εισοδήματος 4%. 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τις 
εξής ειδικές υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια 
υλικού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού. 

β) Να προφυλάσσει το υλικό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε 
υπαιτιότητα υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτων προσώπων ή σε εξω-
τερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρ-
τωση - παράδοση του υπό προμήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανω-
τέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέ-

                                            
22 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογι-

σμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτα-

σης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 

παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

23 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε 

άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοι-

νής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 

του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 





 

54 
 

τρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο 
στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υπο-
χρεώσεών του.  

7.2. Σε εφαρμογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προμηθευτής υποχρεούται 
μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός 
που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει ση 
Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο 
Προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να ε-
πικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμ-
βατικών του υποχρεώσεων.  

7.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκ-
πλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέ-
ρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να 
γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από 
προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 
Αρχής.  Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της 
σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του 
διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του 
Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 

ΑΡΘΡΟ 9ο  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

9.1.  Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και 
μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Προμηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των 
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση 
της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο Προμηθευτής 
πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός 
εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει 

απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής 
της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε 
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση 
ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

9.2.  Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή 
θα σχετίζεται μ’ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα 
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επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια της 
Θεσσαλονίκης. 

9.3.  Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της 
υπ’ αριθ. 005/2018 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι 
περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η 
εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων 
δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με 
τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

 Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) 
όμοια αντίγραφα, τα οποία,  αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους 
συμβαλλόμενους, εκ των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε ένα (1) αντίγραφο, 
ενώ το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής. 

Ακολουθεί κατάσταση των υπό προμήθεια είδους όπως αυτή  φαίνεται στην 
προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. 

 

 

 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

 

       (Υπογραφή)  (Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα1  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99221908 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΛΕΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ , Τ.Κ.546 34 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σ. ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ 
- Τηλέφωνο: 2313322329 

- Ηλ. ταχυδρομείο: agdim-prom@3ype.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

www.oagiosdimitrios.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετι-

κού CPV):ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  (CPV: 38510000-3)                           
) 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρ-

χει): 005/2018 

 
 
 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

 
 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατά-
στασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε 
άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι2 : 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυ-
ακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 

μικρή ή μεσαία επιχείρηση3; 
 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οι-
κονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»4 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονε-

κτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 

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

[…...............] 
[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλο-

γο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φο-
ρέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 

(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της πα-
ρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συ-
μπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθ-
μό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περί-

πτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πι-
στοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέ-

ρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίση-
μο κατάλογο5: 

 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
 
 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 

 
 
 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πλη-
ροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ε-
νότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχε-
τική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμ-

βασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής ει-

σφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν 

τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευ-
θείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
 

ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη δια-
δικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους6; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλε-
κόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικε-
φαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθή-

κοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμε-

τέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 

 
 
 

β) [……] 
 
 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 





 

59 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκο-

πούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 

της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ7  
Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικα-
νότητες άλλων οικονομικών φορέων προ-

κειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επι-
λογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που κα-

θορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε 

ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νο-
μίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνι-
κές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, 
ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβά-
σεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικο-
νομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμ-

φωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζε-
ται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαι-
τούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να ανα-

θέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτει-
νόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της 

σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες 

(κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος 

οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της 

σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος 

μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες8 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση9· 

2. δωροδοκία10,11· 

3. απάτη12· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες13· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας14· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων15. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές κατα-
δίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφα-
ση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου16 το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή επο-
πτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπρο-

σώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρα-
τίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικα-
στική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην ο-

ποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος απο-
κλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]17 
Εάν ναι, αναφέρετε18: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφα-
σης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 

έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους 
της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδι-

καστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυν-

ση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]19 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)20; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθη-
καν21: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης22, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατε-

στημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρό-

κειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υπο-
χρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφα-
σης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής α-
σφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμε-
νων  κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την κατα-
βολή τους ;23 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 

 
α)[……]· 

 
β)[……] 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  

 
-[……]· 

 
-[……]· 

 
 

γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερ-
θούν λεπτομερείς 
πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνι-
κής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, ανα-

φέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκ-
δοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 24 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελ-
ματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφε-
ρεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους το-
μείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαίου25; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου α-
ποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποια-
δήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις26 : 

α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαρι-

στή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριο-

τήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται 
να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 

υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσί-
ας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχε 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουρ-
γίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις27  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σο-
βαρό επαγγελματικό παράπτωμα28; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 

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

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμ-
φωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνι-
σμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων29, λό-
γω της συμμετοχής του στη διαδικασία α-

νάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επι-
χείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί 
στην προετοιμασία της διαδικασίας σύ-

ναψης της σύμβασης30; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-

ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβα-
ρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια31 κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβα-

σης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτο-
ντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης πα-
ραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρό-
μοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πλη-
ροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβε-
βαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληρο-

φοριών που απαιτούνται για την εξακρίβω-
ση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυ-
τές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυ-
στέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φο-

ρέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με α-
θέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέ-
τοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέ-
ρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας πα-
ραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

[] Ναι [] Όχι 
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να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή 

ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, 
ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους 
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους 

ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλο-
γής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγε-

γραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην 
Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστα-

σής32; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οι-
κονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φο-
ρέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Β: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητη-

θεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρό-
τυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπερι-
λαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι-
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-

κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 

που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συ-
στήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρι-
νίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν 
να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστή-
ματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής δια-

χείρισης: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλε-
κτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψη-
φίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετά-

σχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές απο-
δεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομι-

στούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικα-
σίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρί-
σεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθ-
μού των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρό-

πο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά 
ή λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο οι-

κονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 
έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητι-
κά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 
διατίθενται ηλεκτρονικά33, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 
 
 
 
 

[] Ναι [] Όχι34 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]35 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνε-

πειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονται36, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιο-
λογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέ-

λος αυτή διατίθεται δωρεάν37. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγ-

γραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυ-

ποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της δι-
αδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 

τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 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 κύ-

κλος 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. 

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

ατόμων. 

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

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

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

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

11 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). 

12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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 θυμά-

των 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 κατα-

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

16 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 
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Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

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

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

22 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).  

23 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  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

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

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

30 Πρβλ άρθρο 48. 

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 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. 

33 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

34 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

35 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

36 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

37 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.  
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