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ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α. ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 13θ/2020 ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», CPV 24455000-9, 
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 39.680,62€ ΧΩΙΣ ΦΡΑ, ΘΤΟΙ 43.200,00€ 
ΜΕ Φ.Ρ.Α., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΘΜΘΤΙΟΣ», (ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» - ΟΓΑΝΙΚΘ 
ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ 
ΡΙΝΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ 
ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ). 
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              ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
      ΔΙΟΙΚΘΣΘ 3θσ Υ.ΡΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
     ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 
  «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ -Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»  
   ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»  
                           ------------  

ΔIΑΚΘΥΞΘ 13θ/2020 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α. ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 13θ/2020 ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

«ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», CPV 24455000-9, ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 39.680,62€ ΧΩΙΣ ΦΡΑ, ΘΤΟΙ 

43.200,00€ ΜΕ Φ.Ρ.Α., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», ( ΟΓΑΝΙΚΘ 

ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» - ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2020, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ). 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», 

ΕΛΕΝΘΣ ΗΩΓΑΦΟΥ 2, Τ.Κ. 54634 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ 

Θ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ 

ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΙΜΘΣ 

(ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ) ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

12-01-2021,  ΘΜΕΑ: ΤΙΤΘ 

ΩΑ: 14:00  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

13-01-2021,  ΘΜΕΑ: ΤΕΤΑΤΘ 

ΩΑ: 10:00 

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

ΓΑΦΕΙΟ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΚΟΥΜΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο agdim-prom@3ype.gr 

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

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV CPV 24455000-9 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS ELL 522 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

39.680,62 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
ΜΕ ΦΡΑ 

43.200,00€ 

 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ 28-12-2020 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 
1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο και ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ (ΝΡΔΔ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 

ΡΟΚΘΥΣΣΕΙ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α. ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 13θ/2020 ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

«ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», CPV 24455000-9, ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 39.680,62€ ΧΩΙΣ ΦΡΑ, ΘΤΟΙ 

43.200,00€ ΜΕ Φ.Ρ.Α., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», ( ΟΓΑΝΙΚΘ 

ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» - ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2020, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ). 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 13-01-2021, ΘΜΕΑ: ΤΕΤΑΤΘ και ΩΑ: 10:00 πμ ςτο γραωείο 

προμθκειϊν του Νοςοκομείου «O Άγιοσ Δθμιτριοσ», από τθν αρμόδια επιτροπι διενζργειασ και αξιολόγθςθσ 

των προςωορϊν.   

Οι ωάκελοι των προςωορϊν (τεχνικϊν και οικονομικϊν), υποβάλλονται ςωραγιςμζνοι, μζςα ςε ζναν ενιαίο 

ςωραγιςμζνο ωάκελο, ςτο Γραωείο Ρρωτοκόλλου του Νοςοκομείου, όπου κα παραλαμβάνονται και κατόπιν  

κα αποδίδονται ςτο Τμιμα Ρρομθκειϊν.  

 
Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)   Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω των ιςτοςελίδων του ωορζα www.oagiosdimitrios.gr   &   www.gennimatas-thess.gr  

β)    Ρεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθ: www.oagiosdimitrios.gr και από το Γραωείο Ρρομθκειϊν του Νοςοκομείου 
ςτο τθλζωωνο και ςτισ διευκφνςεισ που ςθμειϊνονται παραπάνω.  

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ ςφμωωνα με το άρκρο 117  του 
Ν.4412/16. 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τον Τακτικό Ρροχπολογιςμό του 2020 του Νοςοκομείου. 

Θ δαπάνθ για τισ εν λόγω ςυμβάςεισ  βαρφνει τον Κωδικό Αρικμό Εξόδων ΚΑΕ 1311 και ζχουν εκδοκεί οι 
ςχετικζσ δεςμεφςεισ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, με αρικμ. πρ. 18194/16-12-
2020 ΑΔΑ ΨΕ5446904Κ-ΔΑΞ (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ») & 15482/25-11-2020 (ΑΔΑ:9ΘΡ74690Β1-
ΓΒΘ)  (οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ») αναλιψεισ υποχρζωςθσ και δζςμευςθσ πίςτωςθσ. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», CPV 24455000-9, ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. 
ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ». 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 39.680,62€ χωρίσ ΦΡΑ, ιτοι 43.200,00€ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. (6% ι 13%ι 24%), ςφμωωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ, οι οποίεσ 
περιγράωονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ παροφςασ. 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/




4 

 

Θ προσ ανάκεςθ προμικεια κατατάςςονται ςτουσ Κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων 
CPV 24455000-9, «ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί για επιπλζον τρείσ (3) μινεσ ςτθν 
περίπτωςθ που δεν εξαντλθκεί το ςυμβατικό τίμθμα κατά τον ετιςιο χρόνο ιςχφοσ  τθσ ςφμβαςθσ, με 
μονομερι απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου. 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα είδθ. 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ του κάκε είδουσ.  
Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 
 
Καμία ανακεϊρθςθ των τιμϊν δεν προβλζπεται κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 
Εναλλακτικζσ προςωορζσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

1) τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα”,  

2) τισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  
και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

3) τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  
4) τον Ν.3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευομζνων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ134/18-6-2007). 
5) τισ διατάξεισ του Ν. 3329/2005  «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 81/2005).   
6) τισ διατάξεισ του Ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 25/2007), άρκρο 31, παρ.2« οι ιςολογιςμοί  που  ςυντάςςονται 

ςφμωωνα με το ΡΔ 146/2003, ελζγχονται και υπογράωονται από δφο ορκωτοφσ λογιςτζσ». 
7) τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

8) του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

9) τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

10) τον Ν. 3918/2011 «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα. 

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

12) τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 
13) τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992(Αϋ 161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ». 

14) τισ διατάξεισ του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εωαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εωαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

15) τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ 
τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
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16) τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

17) τισ διατάξεισ του Ν . 4281/2014 «Μζτρα ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ , οργανωτικά κζματα 
Υπουργείου Οικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α ́ 160/8.8.2014),  

18) τισ διατάξεισ του Ν. 4272/2014 «Ρροςαρμογι ςτο εκνικό δίκαιο τθσ Εκτελεςτικισ Οδθγίασ 2012/25/ΕΕ 
τθσ Επιτροπισ τθσ 9θσ Οκτωβρίου 2012 για τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ ςχετικά με τθν 
ανταλλαγι, μεταξφ των κρατϊν-μελϊν, ανκρϊπινων οργάνων που προορίηονται για μεταμόςχευςθ -
υκμίςεισ για τθν Ψυχικι Υγεία και τθν Ιατρικϊσ Υποβοθκοφμενθ Αναπαραγωγι και λοιπζσ διατάξεισ » 
(ΦΕΚ Α 1́45/11.07.2014), 

19) τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014, 
ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων και κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (L94) 
όπωσ διορκϊκθκε με τθν Οδθγία (L135/24.5.2016), 

20) του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραωα και ςτοιχεία”,  

21) τον N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Αϋ/08.08.2016) Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ). όπωσ τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει 
ςιμερα. 

22) τισ διατάξεισ του Ν.4441/2016 «Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ςφςταςθσ επιχειριςεων, άρςθ κανονιςτικϊν 
εμποδίων ςτον ανταγωνιςμό και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α 227/06.12.2016), 

23) τθν υπ'αρικ.πρωτ. 5797/25-11-2016 «Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ για το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ-ΤΕΥΔ-του άρκρου 79 παρ.4 του ν.4412/2016 -Α 147», Κατευκυντιρια Οδθγία 15 τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ», 

24) του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”, όπωσ ιςχφει, 

25) του ΡΔ 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν» (ΦΕΚ Α ́ 64/4.5.2017)» 

26) τθ με αρ. πρωτ. 3015/08.05.2017 Απόωαςθ 31/2017 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7Θ10ΞΤΒ-ΟΘΞ) με Θζμα 
«ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΑ ΟΔΘΓΙΑ 19», 

27) τισ διατάξεισ του Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ δθμόςιου και τροποποίθςθ διατάξεων του Ν. 
4387/2016, μζτρα εωαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων, μζτρα κοινωνικισ 
ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ , μεςοπρόκεςμο πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2018-2021 και 
λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α ́ 74/19.5.2017)», 

28) τθν με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

29) Θ με αρ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/Βϋ/02-06-2017) Απόωαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
“Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)», 

30) Ο Ν. 4542/2018 (ΦΕΚ 95/Α/1-6-2018) «Κφρωςθ τθσ Συμωωνίασ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριωερειακοφ Γραωείου τθσ 
για τθν Ευρϊπθ, για τθν τροποποίθςθ τθσ Συμωωνίασ Υποδοχισ μεταξφ τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Ελλθνικισ 
Δθμοκρατίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, ενεργϊντασ μζςω του Ρεριωερειακοφ Γραωείου τθσ 
για τθν Ευρϊπθ, για τθν ίδρυςθ του Γραωείου Υποςτιριξθσ για τθν Ρρόλθψθ και τον Ζλεγχο των μθ 
Μεταδιδόμενων Αςκενειϊν ςτθν Ακινα, Ελλάδα και λοιπζσ διατάξεισ». 

31) Οι διατάξεισ του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/01-04-2019 άρκρο 43 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 
4412/2016, 

32) Οι διατάξεισ του ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/25-04-2019 ) Άρκρο 33 «Τροποποίθςθ των διατάξεων του ν. 
4412/2016», 

33) Οι διατάξεισ του ν.4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/03-05-2019 ) Άρκρο 56 «Τροποποιιςεισ του ν. 4412/2016», 
34) Οι διατάξεισ του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 ) Άρκρο 235 «Θζματα Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

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

Τισ Αποφάςεισ  

1. τθν υπϋαρ. 324/2020 Απόωαςθ του διοικθτι που αωορά ςτθν κατάρτιςθ του Ρίνακα 
Ρρογραμματιςμοφ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν, διαχειριςτικοφ ζτουσ 2020 του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ – 
Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ», θ οποία επικυρϊκθκε με τθν υπϋ αρ. 1θ/13-07-2020 (κζμα 2ο) ΑΔΑ 6ΤΔΟ46904Κ-
ΟΘΡ Τακτικι  Συνεδρίαςθ  του Δ.Σ. του Νοςοκομείου. 

2. Το με αρ. πρωτ. 16862/25-11-2020 ζγγραωο τθσ Διευκφντριασ  Νοςθλευτικισ Υπθρεςίασ τθσ οργανικισ 
μονάδασ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ». 

3. τθν υπϋαρ. 871θ/14219/02-11-2020 Απόωαςθ  του  Διοικθτι του Νοςοκομείου περί  οριςμοφ 
επιτροπισ  ςφνταξθσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν του είδουσ που αναωζρεται ςτο κζμα. 

4. τθν υπϋαρ. 11θ/κ25ο/02-12-2020 ΑΔΑ ΨΑΘ946904Κ-5ΚΒ απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί 
ζγκριςθσ τθσ τροποποίθςθσ του πίνακα Ρρογραμματιςμοφ Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν Διαχειριςτικοφ 
Ζτουσ 2020, του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» 
και οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ωσ προσ τθν αφξθςθ τθσ ςυνολικισ αξίασ όςον αωορά 
τον ΚΑΕ 1351,1129 και 1311 κακϊσ και τθν μείωςθ τθσ ςυνολικισ αξίασ ςτουσ ΚΑΕ 0846, 1261, 1293 
και 0439 ςφμωωνα με τον ετιςιο και τροποποιθμζνο προχπολογιςμό οικ. ζτουσ 2020. 

5. τισ με αρικμ. πρωτ18194/16-12-2020 ΑΔΑ ΨΕ5446904Κ-ΔΑΞ (οργανικι μονάδα «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ») και  
17538/07-12-2020 ΑΔΑ ΩΧΨΚ46904Κ-Γ3Φ (οργανικι μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ») αναλιψεισ 
υποχρζωςθσ και δεςμεφςεισ πίςτωςθσ. 

6. τθν υπϋαρικμ. 13θ/Θζμα 16ο/018-12-20 (ΑΔΑ: ΨΨΛ84690Β1-ΕΝΘ) Τακτικι Συνεδρίαςθ του ΔΣ του 
Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ ςκοπιμότθτασ, ζγκριςσθ διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ και 
επικφρωςθσ πρακτικοφ τεχνικϊν προδιαγραωϊν για τθν προμικεια του είδουσ «Απολυμαντικά» για 
τισ ανάγκεσ Γ.Ν.Θ.«ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ €43.200,00 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ CPV:24455000-9 ςε εωαρμογι του Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν 
ζτουσ 2020, για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ και κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τθσ 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 
 1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  
Οι υποψιωιοι Ανάδοχοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςωορζσ τουσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 

Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τθν ΤΙΤΘ 12-01-2021, και ΩΑ: 14:00 ςτο Γραωείο Ρρωτοκόλλου τθσ 

Οργανικισ μονάδασ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», Διεφκυνςθ: Ελζνθσ Ηωγράωου 2, Θεςςαλονίκθ (με οποιονδιποτε 

τρόπο και αν αυτζσ κατατίκενται ι αποςτζλλονται). 

Εμπρόκεςμεσ κεωροφνται οι προςφορζσ που κα ζχουν περιζλκει ςτθν Υπθρεςία μζχρι τθν παραπάνω 

θμερομθνία και ϊρα. Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι 

εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται από τθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, χωρίσ να 

αποςφραγιςκοφν. 
 
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτο Γραωείο Ρρομθκειϊν τθσ Οργανικισ μονάδασ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», 

Διεφκυνςθ: Ελζνθσ Ηωγράωου 2, Θεςςαλονίκθ θμζρα ΤΕΤΑΤΘ 13-01-2021, και ΩΑ: 10:00. 

 

 1.6 Δθμοςιότθτα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε: 

Α) ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)  

Β) ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διευκφνςεισ (URL):   www.gennimatas-

thess.gr & www.oagiosdimitrios.gr 

Θ Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ: 
Αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) όπωσ 
προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Τα τεφχθ τθσ διακιρυξθσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ κα διατίκενται αποκλειςτικά από τθν ιςτοςελίδα 

του Νοςοκομείου. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαωυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροωοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

>   θ προκιρυξθ με  αρ. 13θ/2020 με τα Ραραρτιματα, που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 

>   το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), 

>   το υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ  

>   το ςχζδιο ςφμβαςθσ με τα παραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 
Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ- Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» www.oagiosdimitrios.gr . 
 
2.1.3 Ραροχι διευκρινίςεων 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςωοράσ τουσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά 
(7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 
α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροωορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό ωορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςωορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και 
δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο..  

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

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ωζρει υπογραωι 
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν. 
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Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν 
να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ ςτθν ελλθνικι. 

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

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ  εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ 
επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) , 
που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμωωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράωων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό ωορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν ωορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράωου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον 
εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που 
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ ωορζα υπζρ του 
οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράωονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιωφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται 
του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) 
τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραωθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) 
ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν 
εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν ωυςικά ι νομικά πρόςωπα 
και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι για τθν υποβολι προςωοράσ.  Θ Ανακζτουςα 
Αρχι μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορωι εωόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορωισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (Άρκρο 19/ Ν.4412). 
 
 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  
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4. Θ Ανακζτουςα Αρχι, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 4 του Άρκρου 8 του Ν.3310/2005, ελζγχει, επί ποινι 
απαραδζκτου τθσ υποψθωιότθτασ, εάν ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία κατά τα 
αναωερόμενα ςτθν περ. α' τθσ παραγράωου 4 του Άρκρου 4 του ίδιου νόμου, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
παράγραωο 4 του Άρκρου 4 του Ν.3414/2005. 

5. Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι υποψιωιοι που δεν 
ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραωι τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό 
μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να προςκομίηουν ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, 
κατά τα οριηόμενα εκ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ (Δεν απαιτείται) 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
ωορζασ, εωόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε 
ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόωαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ ςτθν οποία 
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, 
ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ 
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), 
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ ωορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 
τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ ωορζασ  ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι 
ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ  ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ  είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςωάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ ωορζασ  οικονομικόσ ωορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ 
του οικονομικοφ ωορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, 
ςφμωωνα με τθν υπουργικι απόωαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι 
ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αωοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ. 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
ωορζασ  οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ,  
κοινωνικοαςωαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 
 (β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό ωορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναωζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε 
ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που απαιτοφνται 
για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει 
αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται 
κατ’ εωαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να 
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμωιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

2.2.3.5. (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ) Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ ωορζασ  οικονομικόσ 
ωορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι 
προχποκζςεισ εωαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ). 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ ωορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 
2.2.3.1, 2.2.3.2γ και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που 
ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ 
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 
Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόωαςθ, ςε 
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί 
να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόωαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόωαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραωο εκδίδεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

            2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
 Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  
Οι Οικονομικοί Φορείσ δεν απαιτείται να παρζχουν ςτοιχεία που αωοροφν ςτθν οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

             
           2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και τα κριτιρια ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί ωορείσ κα πρζπει να ςυμμορωϊνονται με τισ αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτουσ 
όρουσ και τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και να προςκομίςουν όλα τα δικαιολογθτικά 
και τα ςτοιχεία (π.χ. βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εγχειρίδια, ωφλλα ςυμμόρωωςθσ, 
ωυλλάδια, πιςτοποιθτικά κ.τ.λ.). O οικονομικόσ ωορζασ κα διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι 
(εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Πςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  
οι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν όλα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά όπωσ αναωζρονται ςτθ  
Διακιρυξθ, ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τουσ ειδικοφσ όρουσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 
 
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  
Οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με: 
τα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ  
απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά 
διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, τα οποία ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ 
διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τουσ ειδικοφσ 
όρουσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Οι οικονομικοί ωορείσ μποροφν, όςον αωορά ςτα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράωου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν 
τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με 
τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα, το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ Α 
τθσ Απόωαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ 
ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορωι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου περιςςότερα από ζνα ωυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ ωορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) το οποίο 
είναι δυνατό να ωζρει μόνο τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ ωορζα ωσ 
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.  

Το εν λόγω ιςχφον καταςτατικό κακϊσ ι το πρακτικό εκπροςϊπθςθσ πρζπει να κατατίκενται από τουσ 
οικονομικοφσ ωορείσ μαηί με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ προκειμζνου να πιςτοποιείται ο υπογράωων 
εκπρόςωποσ. 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ) υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ, κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράωου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2. 5 και 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ 
πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. 

Οι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

• οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

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

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του.  

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
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περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από 
τθν υποβολι του.   

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν 
κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των 
πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ 
θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα 
οποία να καλφπτουν και το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον 
αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. 

Για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό 
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι 
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόωαςθ εκδίδεται από το οικείο 
Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ ωορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
απόωαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε ωορά ιςχφουν. 
Τα ωυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ ωορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ ωορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι του  από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν 
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ ωορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ. Μζχρι να καταςτεί εωικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, 
αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ ωορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ 
του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, τα ζγγραωα ι τα 
πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράωου ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ 
και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράωου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 
ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ), και 

ςτ) για τθν παράγραωο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ 
μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιςτοποιείται αωενόσ θ εγγραωι τουσ ςε αυτό και αωετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που 





16 

 

χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ 
του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν 
εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραωισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

           Β.3. (Δεν αφορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ). 

Β.4.Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα 
δικαιολογθτικά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν ι 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  
Β.5. (ΟΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράωου 2.2.7 οι οικονομικοί ωορείσ για τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται μετα ιςχφοντα διεκνι ι/και ευρωπαϊκά ι/ και 
εκνικά πρότυπα (ISO, ΕΝ,ΕΛΟΤ κ.λ.π.), να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 82 παρ.1 
του ν. 4412/2016 και να διακζτουν πιςτοποιθτικά διαςωάλιςθσ ποιότθτασ τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ: 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 
ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εωόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εωόςον 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραωα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ ωορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν 
θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  
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Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω 
οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραωι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αωορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για το ςκοπό αυτό. 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:  

Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων  

εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράωων  

των δθμοςίων εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ  

παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα (λ.χ.  

πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υωίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ  

κεκυρωμζνων αντιγράωων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 

Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από  

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ  

χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του  

Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι  

απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράωων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ  

απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμωωνίεσ  

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων τα οποία  

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα  

Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι  ωωτοαντίγραωα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν  

εγγράωων ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του  

νόμου 4250/2014.  

4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των δικαιολογθτικϊν  

εγγράωων, εωόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 

αποκλειςτικά βάςει τιμισ . 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ Διακιρυξθσ (Τεχνικι 
Ρεριγραωι). 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςτο διαγωνιςμό πρζπει να υποβάλλουν επί αποδείξει, ζγγραωθ 
προςωορά μζςα ςε ςωραγιςμζνο ωάκελο, ςτο Ρρωτόκολλο του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ - Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» 
Οργανικι μονάδα «Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» , οδόσ Ελζνθσ Ηωγράωου 2, ΤΚ 54633, το αργότερο ζωσ τθν ΤΙΤΘ 12-
01-2021, και ΩΑ: 14:00. Ρροςωορά που κατατίκεται μετά τθν ϊρα αυτι είναι εκπρόκεςμθ και επιςτρζωεται, 
χωρίσ να αποςωραγιςτεί. 

Δε λαμβάνονται υπ' όψθ προςωορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία είτε 
ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζωκαςαν ςτο ΓΝΘ ζγκαιρα. Οι προςωορζσ αυτζσ κα επιςτρζωονται ςτουσ 
προςωζροντεσ, χωρίσ να αποςωραγιςτοφν.   

Θ ζνωςθ  οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά είτε από 
όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό 
τουσ. Στθν προςωορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ τθσ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ ςυντονιςτισ αυτισ. Ειδικότερα  όςον αωορά ςτθν ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ υποβάλουν χωριςτό ζντυπο  ΤΕΥΔ που  υπογράωεται 
ςφμωωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 6ο του παρόντοσ παραρτιματοσ .  

Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για 

τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ και ςε ςυνδυαςμό με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 79 του Ν.4412/2016. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Αϋ 94) είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ωζρει υπογραωι 
μετά τθν ζναρξθ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.4.2.2. Οι προςωζροντεσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ ςτον κυρίωσ ωάκελο, κατά τθ διαδικαςία των 
άρκρων 92,93,94 και 95 του Ν.4412/2016 και ςφμωωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, τα ςτοιχεία που αναωζρονται ςτθ ςυνζχεια. 

Στο ωάκελο τθσ  προςωοράσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνεται θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ςτθν 
οποία ο προςωζρων αναωζρει τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ του. Σε περίπτωςθ που κατά τα ςτάδια  
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ πρόκειται να παραςτακεί εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωπόσ του, θ ανωτζρω 
αίτθςθ κα πρζπει να αναωζρει και τα ςτοιχεία αυτοφ. Επιςθμαίνεται ότι ςτθν τελευταία περίπτωςθ, ο 
εκάςτοτε εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ οωείλει κατά το ςτάδιο του διαγωνιςμοφ που κα παρευρεκεί να 
κατακζςει ιδιοχείρωσ ςτθν επιτροπι παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Οι προςωορζσ και οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ 
υπογράωονται και μονογράωονται ανά ωφλλο από τον οικονομικό ωορζα ι ςε περίπτωςθ νομικϊν 
προςϊπων από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν. 

Οι προςωορζσ κα υποβάλλονται μζςα ςε καλά ςωραγιςμζνο ωάκελο, ςτον oπoίo κα αναγράωονται ευκρινϊσ:   

α. Θ λζξθ «ΡΟΣΦΟΑ» με κεωαλαία γράμματα. 

β. Θ επωνυμία τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

  γ. Ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ.  
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 δ. Θ καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωορϊν).  

ε. Ο αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ 

ςτ. Τα ςτοιχεία του οικονομικοφ ωορζα: διεφκυνςθ, ταχυδρομικόσ κϊδικασ, τθλζωωνο 
επικοινωνίασ, ωαξ και email. 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου προςφοράσ τοποκετοφνται τα εξισ:  

α. Ξεχωριςτόσ ςωραγιςμζνοσ ωάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ-
ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςτον οποίο περιλαμβάνονται, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραωα 
(πρωτότυπο και αντίγραωο), ςε χωριςτοφσ ωακζλουσ, τα αναωερόμενα ςτο άρκρο 2.4.3.1 
και 2.4.3.2 τθσ παροφςθσ και,  
 β. Ξεχωριςτόσ ςωραγιςμζνοσ ωάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται, απαραίτθτα ςε δφο αντίγραωα (πρωτότυπο και αντίγραωο), τα 
ςτοιχεία τθσ οικονομικισ προςωοράσ, ςφμωωνα με όςα αναωζρονται ςτο άρκρο  2.4.4 τθσ 
παροφςθσ. 
  

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ εξωτερικϊσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου 
τθσ προςφοράσ (βλ. παράγραφο 2.4.2.2). 

Αναωορικά με το κζμα τθσ επικφρωςθσ αντιγράωων εγγράωων, για το ςφνολο των απαιτοφμενων από τθν 
παροφςα διακιρυξθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ προςωοράσ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 1 του 
Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-14).   

Σε περίπτωςθ που τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςωοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον 
κυρίωσ ωάκελο, τότε αυτά ςυςκευάηονται ιδιαίτερα και ακολουκοφν τον κυρίωσ ωάκελο με τθν ζνδειξθ 
«ΡΑΑΤΘΜΑ ΡΟΣΦΟΑΣ» και τισ λοιπζσ ενδείξεισ του κυρίωσ ωακζλου. 

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 
. Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι 
εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ.  

Ο προςωζρων, εωόςον δεν ζχει αςκιςει εμπροκζςμωσ τθν ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/16 κατά τθσ 
διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, ι εωόςον ζχει απορριωκεί θ ανωτζρω ζνςταςθ, κεωρείται ότι αποδζχεται 
πλιρωσ και ανεπιωυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ και δε δφναται, με τθν προςωορά του ι με 
οποιονδιποτε άλλο τρόπο, να αποκροφςει, ευκζωσ ι εμμζςωσ, τουσ ανωτζρω όρουσ.   

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 
 
α) ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) *άρκρο 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α147)+,το 
οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των 
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω υποψιωιοσ 
πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του 
Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί ωορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, β) πλθροί τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ του άρκρου 75 του Ν.4412/2016. 
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται βάςθ του τυποποιθμζνου εντφπου που διατίκεται ςε επεξεργάςιμθ μορωι ςτθν 
ιςτοςελίδα του Νοςοκομείου (www.oagiosdimitrios.gr) και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ. 

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

http://www.oagiosdimitrios.gr/
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β) ΝΟΜΙΜΟΡΟΙΘΤΙΚΑ ΕΓΓΑΦΑ & ΡΑΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΚΡΟΣΩΡΘΣΘΣ.  

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορωι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραωα πρζπει να προκφπτουν θ 
νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν 
νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραωισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά  

H τεχνικι προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραωζσ” του Ραραρτιματοσ  Ι τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. 
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά (υλικό τεκμθρίωςθσ όπωσ τεχνικά ωυλλάδια, prospectus 
κλπ.), από τα οποία κα προκφπτει θ κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ Διακιρυξθσ, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςωερόμενων ειδϊν ι υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, 
ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα. Ρρζπει να περιλαμβάνει περιγραωι του 
προςωερόμενου είδουσ, τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ, κακϊσ επίςθσ και τισ εκάςτοτε παρεχόμενεσ από τον 
υποψιωιο υπθρεςίεσ.  

Ο ςωραγιςμζνοσ ωάκελοσ τθσ ανωτζρω παραγράωου, με τον οποίο κα προςκομίηονται τα ςτοιχεία του 
ωακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-Τεχνικι προςωορά» και ςε ζντυπθ μορωι, περιζχει διαβιβαςτικό 
ζγγραωο ςτο οποίο κα αναωζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά. 

Στα περιεχόμενα τθσ τεχνικισ προςωοράσ δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να εμωανίηονται οικονομικά 
ςτοιχεία. Τυχόν εμφάνιςθ οικονομικϊν ςτοιχείων (ςυμπεριλαμβανομζνων λζξεων όπωσ «δωρεά, δωρεάν 
κ.ά.») αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ. 

Ο ωάκελοσ τθσ  Τεχνικισ Ρροςωοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα : 

  Υπεφκυνθ Διλωςθ  του ν.1599/1986(Αϋ75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, περί ςυμμόρωωςθσ τθσ 
προςωοράσ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, με τθν οποία κα δθλϊνεται ότι: 

1. θ προςωορά ςυντάχκθκε ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβα γνϊςθ και 
όλα τα ςτοιχεία που αναωζρονται ςτθν προςωορά είναι ακριβι, 

2. αποδζχομαι ανεπιωφλακτα και με ποινι αποκλειςμοφ όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ, 

3. κα διατθριςω εμπιςτευτικά και κα χρθςιμοποιιςω μόνο για τουσ ςκοποφσ του διαγωνιςμοφ τα ςτοιχεία 

και τισ πλθροωορίεσ των υπόλοιπων προςωορϊν που τυχόν κα τεκοφν υπόψθ μου και αποτελοφν κατά 

διλωςθ τουσ εμπορικό ι επιχειρθματικό απόρρθτο. 

4. θ προςωορά ιςχφει για διάςτθμα τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν. 

5. διακζτει κατάλλθλθ και επαρκι υποδομι (εξειδικευμζνο προςωπικό και τεχνικά μζςα, κτλ.) για τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6. υπάρχει δυνατότθτα προμικειασ των προςωερόμενων ειδϊν άμεςα από τθν θμερομθνία ςφναψθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986, ςτθν οποία να αναγράωεται θ χϊρα καταγωγισ του/των 
προςωερόμενων προϊόντων και εωόςον καταςκευάηει ο ίδιοσ το τελικό προϊόν, πρζπει να δθλϊνει ςτθν 
προςωορά του, τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευάςει το προςωερόμενο προϊόν, κακϊσ 
και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ. Ρροςωορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχει θ ανωτζρω διλωςθ, κα απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ. Πταν οι προςωζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, ςε δικι τουσ 
επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν προςωορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα, ςτθν οποία κα 
καταςκευαςτεί το προςωερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

Επίςθσ, ςτθν προςωορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και υπεφκυνθ διλωςι τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ότι, θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία 
εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
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τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ αντιπρόςωπόσ τθσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ 
αποδοχι. Ρροςωορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Ρίνακασ ςυμμόρφωςθσ 

Ο πίνακασ ςυμμόρωωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςωορά, ςυμπλθρωμζνοσ 

ςφμωωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιωιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ακολουκιςει: 

1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, 

υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθωίου Αναδόχου που ζχει τθ 

μορωι ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι πλθρείται ι όχι από τθν προςωορά ι ζνα αρικμθτικό 

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

κατάωαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραωισ και θ αρμόδια Επιτροπι 

ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ. 

3.   Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιωιο Ανάδοχο. Εάν ςυμπλθρωκεί ζνασ αρικμόσ που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραωισ, απαιτείται ςυμμόρωωςθ προσ αυτόν, κεωροφμενο ωσ 

απαράβατο όρο ςφμωωνα με τθν παροφςα. Ρροςωορζσ που αποκλίνουν από απαράβατουσ όρουσ 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

4. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραωεί θ ςαωισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ προςωοράσ, θ 

οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ 

περιγραωζσ των ειδϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναωορζσ 

μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθωίου Αναδόχου 

τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ. Στθν αρχι τθσ ενότθτασ καταγράωεται 

αναλυτικόσ πίνακασ των περιεχόμενων τθσ. 

4. Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι 

κατά το δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραωοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο 

τεχνικό ωυλλάδιο ι ςτθν αναωορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμωωνία και κα 

ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραωοσ του Ρίνακα Συμμόρωωςθσ, ςτθν οποία καταγράωεται θ 

ηθτοφμενθ προδιαγραωι (π.χ. Ρροδ. 4.18) 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 

 ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑ-
ΦΘΣ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

  ΝΑΙ   

 

Οι οικονομικοί ωορείσ αναωζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορωι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. Θα πρζπει να υπάρχει πλιρθσ 
τεχνικι περιγραωι και κατάλλθλο τεκμθριωτικό υλικό (όπωσ βεβαιϊςεισ αναγνωριςμζνων οργανιςμϊν 
πιςτοποίθςθσ, ςθμάνςεισ CE, άδειεσ, διπλϊματα, καταςτάςεισ προςωπικοφ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, 
βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, αντίγραωα αποδείξεων παροχισ υπθρεςιϊν) από το οποίο να προκφπτει θ 
ςυμμόρωωςι τθσ προςωοράσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ όπωσ αυτά απαιτοφνται ςτο 
Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ. 
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Σε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα παραπάνω ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται 
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 

 
 όλα τα ζγγραφα (βεβαιϊςεισ, καταλόγουσ, πιςτοποιθτικά, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, λοιπά 

αποδεικτικά ζγγραφα) όπωσ αυτά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ (τεχνικι ικανότθτα) προςκομίηονται ςτο Φάκελο «Τεχνικισ Ρροςφοράσ». 

 
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ (πλζον 
ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ) ωσ εξισ:  

Α. Τιμζσ 

Θ τιμι τθσ προςωοράσ δίνεται  ςε ευρϊ. 

Θ προςωερόμενθ τιμι κα πρζπει να προκφπτει με ςαωινεια τόςο ανά μονάδα είδουσ όςο και ωσ προσ το 
τελικό ςφνολο. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, για παράδοςθ και εγκατάςταςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ προμικειασ ι παροχισ 
υπθρεςίασ,  ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ του Φ.Ρ.Α. ςτο 
οποίο υπάγατε το είδοσ, ο οποίοσ κα αναγράωεται χωριςτά και κα βαρφνει το Νοςοκομείο. 

Οι προςωερόμενεσ τιμζσ κα δοκοφν ςε ευρϊ (EURO) και κα αναγράωονται αρικμθτικϊσ και ολογράωωσ. Σε 
περίπτωςθ διαωοροποίθςθσ μεταξφ τθσ αναγραωόμενθσ τιμισ αρικμθτικϊσ και ολογράωωσ, λαμβάνεται 
υπόψθ θ τιμι ολογράωωσ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςωορά υπζρ ΟΓΑ. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  

Οι τιμζσ τθσ προςωοράσ είναι ςτακερζσ και  δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ  
και  δεν αναπροςαρμόηονται, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και κατά τθ διάρκεια τθσ τρίμθνθσ 
παράταςθσ. Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του 
προμθκευτι πζραν του προςωερόμενου αντίτιμου των ειδϊν που κα προμθκεφςει βάςει των τιμϊν τθσ 
προςωοράσ του μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ. 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα είδθ. 
Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ του κάκε είδουσ.  
Ρροςφορζσ για μζροσ των ηθτοφμενων ειδϊν δεν γίνονται δεκτζσ, και κα απορρίπτονται. 
 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ:  
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  

β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για  
τθν τεκμθρίωςθ των προςωερόμενων τιμϊν, οι δε ςυμμετζχοντεσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. 

Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τθν παροφςα διαδικαςία - ςφμβαςθ αωενόσ 

είναι δεςμευτικι για τον προμθκευτι ο οποίοσ και οωείλει να εωαρμόςει τισ τυχόν αλλαγζσ άμεςα αωετζρου 

δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ θ μεταβολι αυτι να προκαλζςει οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι 

επιβάρυνςθ για τθν Υπθρεςία. 
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Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ υποχρεοφνται ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά (ςε 

χωριςτι ςτιλθ) να αναγράψουν τισ τιμζσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον κωδικό κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ προςφοράσ. Θ προςφερόμενθ τιμι των υπθρεςιϊν, κα πρζπει να είναι 

χαμθλότερθ ι ίςθ από τθν τιμι  του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. Σε περίπτωςθ που κάποια υπθρεςία 

δεν παρακολουκείται από το ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό κα δθλϊνεται ςε υπεφκυνθ διλωςθ. 

Ρροςφορζσ ανϊτερεσ του ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟΥ ΤΙΜΩΝ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν  

Οι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα τριακοςίων 
εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςωορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράωωσ, εωόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, 
πριν από τθ λιξθ τθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραωο 
2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι 
διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι 
οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςωορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου 
ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με 
όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί ωορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το 
δθμόςιο ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο ωακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. (Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν 
αποςαωινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο οικονομικόσ ωορζασ  δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν 
παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

θ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   
 3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

Θ αποςωράγιςθ των προςωορϊν γίνεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και 

αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ). 

Θ  Επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ  των προςωορϊν,  παραλαμβάνει  τουσ Φακζλουσ Ρροςωοράσ που 
υποβλικθκαν ι απεςτάλθςαν και ενεργεί ςφμωωνα με τα κακοριηόμενα ςτο Ν.4412/2016 και ειδικότερα 
όπωσ ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 

Θ αποςωράγιςθ των προςωορϊν διενεργείται δθμόςια από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων αυτοφ (επιτροπι διαγωνιςμοφ), παρουςία των 
προςωερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν 
γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από  αυτοφσ, όπωσ 
ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ διακιρυξθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4412/2016.  

Αυτοί που δικαιοφνται να παρευρίςκονται ςτθ διαδικαςία αποςωράγιςθσ των προςωορϊν, λαμβάνουν γνϊςθ 
των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό, κακϊσ επίςθσ και των τιμϊν που προςωζρκθκαν. 

Ρροςωορζσ που  ζχουν  κρικεί  εκπρόκεςμεσ επιςτρζωονται ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3 του άρκρου 4.  

Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του Διαγωνιςμοφ 
και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 117 παρ. 3 εδ. βϋ του Ν. 4412/2016.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραωα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςωοράσ τουσ, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά 
(7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 
102 του ν. 4412/2016. 

Θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ γίνεται με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

Θ Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςωράγιςθσ των προςωορϊν, τθν θμερομθνία και ϊρα 
που ορίηεται από τθ διακιρυξθ.  

Θ αποςωράγιςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν παρακάτω διαδικαςία: 

α. Αποςωραγίηεται ο κυρίωσ ωάκελοσ και μονογράωονται οι επί μζρουσ ωάκελοι. Στθ ςυνζχεια  
αποςωραγίηονται οι ωάκελοι των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ και οι ωάκελοι των Τεχνικϊν Ρροςωορϊν, 
μονογράωονται δε κατά ωφλλο από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ. 

β. Μετά τθν αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ επιτροπι διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ελζγχει 
τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ελζγχει τισ 
προςωορζσ ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Ρεραιτζρω αξιολόγθςθ τθσ προςωοράσ 
γίνεται μόνο για τισ προςωορζσ που μετά τθ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ κρικοφν 
ότι πλθροφν τισ οριςκείςεσ προχποκζςεισ. 

γ. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςωοράσ. 

δ. Οι ωάκελοι των οικονομικϊν προςωορϊν αποςωραγίηονται και μονογράωονται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
παραπάνω διαδικαςίασ. 

Ε.Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν που αποςωραγίςτθκαν, 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει εάν ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ. Θ Επιτροπι κατατάςςει 
τισ προςωορζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα Τιμϊν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςωορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Στ. Μετά τθν αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ των προςωορϊν θ Επιτροπι του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν 
καταχϊρθςθ όςων ζχουν υποβάλει προςωορζσ κακϊσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, 
το οποίο υπογράωεται από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ. 

η.Θ Επιτροπι διαβιβάηει το πρακτικό τθσ, ςτθν Υπθρεςία, θ οποία αποωαίνεται ςχετικά και με μζριμνά τθσ 
γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιωιουσ αναδόχουσ θ απόωαςι τθσ για τθν κατάταξθ των προςωορϊν. 
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Το αποτζλεςμα τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ κα γνωςτοποιθκεί εγγράωωσ ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ.  

Κατά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 

Ρροςωορά που είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι είναι υπό αίρεςθ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ωσ απαράδεκτεσ απορρίπτονται, επίςθσ, οι προςωορζσ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Επιςθμαίνεται ότι οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ αποτελοφν ςτο 
ςφνολό τουσ απαράβατουσ όρουσ και θ οποιαδιποτε μθ ςυμμόρωωςθ προσ αυτζσ ςυνεπάγεται απόρριψθ 
τθσ προςωοράσ. 

θ. Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθν ίδια θμζρα για λόγουσ ανωτζρασ 
βίασ (ι λόγω ανάγκθσ ςυμπλιρωςθσ –αποςαωινιςθσ πλθροωοριϊν ςφμωωνα με το άρκρο 102 του 
Ν.4412/2016) και φςτερα από αιτιολογθμζνθ απόωαςθ τθσ Επιτροπισ, ορίηεται νζα θμερομθνία όχι 
μεγαλφτερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Στο εν λόγω χρονικό διάςτθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ περίπτωςθ 
υποβολισ ενςτάςεων.  

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 

προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 

κρίςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ςφμφωνα με το άρκρο 117 του ν.4412/2016. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςωορά, 
εκδίδεται μια απόωαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςωοράσ και Οικονομικισ Ρροςωοράσ. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ. Τα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ ανωτζρω ενιαία απόωαςθ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του Ν.4412/2016, θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί 
εγγράωωσ τον προςωζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραωθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραωα που 
εκδίδονται, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που 
περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράωων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραωα από τα οποία να αποδεικνφεται 
ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εωαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εωαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαω. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ.  

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το ΤΕΥΔ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραωα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και 
οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμωωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν 
ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθ διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ για τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραωι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό 
ίςο με ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανακθρυχκείσ Ανάδοχοσ δεν προςζλκει μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςτθκε να 
υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο 
όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν με απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μετά 
από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ενϊ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο κυρϊςεισ.  

Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςωζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, 
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν 
ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά 
το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ 
λιψθ απόωαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν 
κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, 
με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι 
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό. Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% 
για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 
1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016).Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω 
ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό. 

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

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ κατακφρωςθ κα γίνει ςτον προμθκευτι, του οποίου θ προςωορά είναι αποδεκτι με βάςθ τουσ 
κακοριηόμενουσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τθ διακιρυξθ ουςιϊδεισ όρουσ, που προςωζρει τθ πλζον 
ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόωαςθ κατακφρωςθσ, ςε κάκε προςωζροντα, εκτόσ από τον προςωρινό 
ανάδοχο.   

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εωόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςωζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ 
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απόωαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εωόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα 
εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιωφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ 
παραγράωου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 35 και 
36 του ν. 4129/2013, εωόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εωόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, ςτθν 
περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ 
μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ του 
προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 
πρόςκλθςθσ. Το ςυμωωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμωωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά. 

3.4 Ενςτάςεισ 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαωερόμενο οικονομικό ωορζα ι 
από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που 
εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ 
ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςωορϊν. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποωαςίηει, ςφμωωνα με τα οριηόμενα και 
ςτο άρκρο 121 του Ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. 
Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανάκετουςα αρχι αποωαςίηει ςε 
κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςωορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των 
ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, 
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το 
ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το 
παράβολο επιςτρζωεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το 
αποωαςίηον διοικθτικό όργανο.  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.  

Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το 
ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4.  ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμωωνα με το άρκρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναωερόμενα ςτθν παράγραωο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμωωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εωαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραωο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωεται ςτο ςφνολό τθσ *ι ςτθν περίπτωςθ που τα υλικά είναι διαιρετά και 
θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά: αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιωκθκε οριςτικά+ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α  ́του Ν. 4412/2016. 

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

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
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ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράωονται ςτθν παράγραωο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράωου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εωόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορωι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.4.4. Ο Ανάδοχοσ μετά τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ δεν ζχει δικαίωμα, χωρίσ 
προθγοφμενθ γραπτι ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να ανακζτει οποιοδιποτε μζροσ ι το ςφνολο των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν υπεργολαβικά ςε τρίτο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο, εωόςον δεν ζχει δθλωκεί αυτό 
ςτθν προςωορά του. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόωαςθ τθσ 
Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εωόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναωζρονται ςτθν παράγραωο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Πλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον προμθκευτι και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ κα είναι ςε ΕΥΩ. Θ 
πλθρωμι κα υλοποιείται αωοφ προςκομιςκοφν τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο 
άρκρο 200 του Ν. 4412/2016. 

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

Ο Ρρομθκευτισ  βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ: 
5.1.3. Toν Ρρομθκευτι βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ ι τροποποιθτικισ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Κράτθςθ 2% υπζρ Ψυχικισ Υγείασ ςφμωωνα με το άρκρο 3 του Ν. 3580/2007. 

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

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ για τθν προμικεια των ειδϊν. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει 

από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εωόςον 

δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά ι 

εκτελζςει τισ εργαςίεσ μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι ςτο χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα 

προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 . 

Ο Ανάδοχοσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από 

τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορωωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμωωνεσ με τθν 

ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραωι των 

ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρωωςι του, θ οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ 

παρζλκει χωρίσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ.  

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
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β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 

αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί ι εκτελεςτοφν οι εργαςίεσ  μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 

του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 

εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο Ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αωαιρείται/ςυμψθωίηεται από/με τθν αμοιβι του προμθκευτι. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον προμθκευτι 

ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Κατά τθσ απόωαςθσ 
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο 
τθσ Ρεριωζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, διαωορετικά θ 
προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
6.1 Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν 
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Θ ςφμβαςθ κα ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ. Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατακεί για επιπλζον τρείσ (3) μινεσ ςτθν 
περίπτωςθ που δεν εξαντλθκεί το ςυμβατικό τίμθμα κατά τον ετιςιο χρόνο ιςχφοσ  τθσ ςφμβαςθσ, με 
μονομερι απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου. 

Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται κατόπιν γραπτισ παραγγελίασ, μζςα ςτο χρόνο παράδοςθσ 
που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτισ αποκικεσ των Νοςθλευτικϊν Μονάδων ι ςτο χϊρο που κα τουσ 
υποδειχκεί από το γραωείο Διαχείριςθσ, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ωορζα με ζξοδα, ευκφνθ 
και μζριμνα του Ρρομθκευτι. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ ςτον Ρρομθκευτι τθσ ανωτζρω εγγράωου παραγγελίασ από το νοςοκομείο, από 
αρμόδια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό και κα εκδίδει 
ςχετικά πρωτόκολλα παραλαβισ. 

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

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από αρμόδια 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι ειδικι επιτροπι που κα οριςτεί για το ςκοπό αυτό από τθν 
ανακζτουςα αρχι για όλα τα ηθτιματα που αωοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αωοροφν ςε 
τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016.  

Θ παραπάνω επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 
και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από 
τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 
6.1.3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό. Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναωζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 
6.1.4. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόωαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόωαςθ  δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ ωορζων, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ 
λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 
Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρωωςθσ του προμθκευτι με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραωα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
προμθκευτι που αωοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Ραραλαβι ειδϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ  

6.2.1. H παραλαβι των ειδϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 

ςυγκροτοφνται ςφμωωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και τo ςχζδιο ςφμβαςθσ. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των ειδϊν 

διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εωόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Το 

κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον προμθκευτι. 
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Ο Ρρομθκευτισ, μετά από παραγγελία του Νοςοκομείου, είναι υποχρεωμζνοσ να παραδίδει το υλικό τόςο τισ 

κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ (Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι) και ϊρεσ (08:00 ζωσ 14:00) και ςε επείγουςεσ-ζκτακτεσ 

περιπτϊςεισ ωσ ορίηεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Για κάκε ξεχωριςτι Νοςθλευτικι Μονάδα  κα εκδίδεται ξεχωριςτό παραςτατικό. 

Ο Ρρομθκευτισ, εωόςον ειδοποιθκεί με οποιονδιποτε τρόπο από το Νοςοκομείο για κάλυψθ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει το υλικό ςτο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ»  και Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιοσ 

Δθμιτριοσ » και κατά τθ διάρκεια Αργιϊν ι/και Σαββατοκφριακων.  

Ο Ρρομθκευτισ οωείλει να προςκομίηει τα ςυμβατικά είδθ ςτο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννθματάσ»  και Γ.Ν.Θ. «Ο Άγιοσ 

Δθμιτριοσ»  μζςα ςτα χρονικά όρια που ορίηονται από τθν παραγγελία. Tα προςκομιηόμενα είδθ κα 

ςυνοδεφονται από το/τα προβλεπόμενο/α παραςτατικά αποςτολισ ςτο/ςτα οποίο κα αναγράωεται ευκρινϊσ 

το είδοσ, θ ποςότθτα και ότι άλλο ςτοιχείο είναι απαραίτθτο. 

Θ παράδοςθ κα γίνεται ςτθ διαχείριςθ υλικοφ των Νοςθλευτικϊν Μονάδων, με μεταωορικό μζςο του 

Ρρομθκευτι, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του Νοςοκομείου. Οι εν λόγω Επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ ι/και 

δευτεροβάκμιεσ) παραλαμβάνουν ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 

του Ν. 4412/16, εωόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο Ανάδοχοσ. Σε περίπτωςθ απόρριψθσ 

ςυμβατικϊν ειδϊν και αντικατάςταςι τουσ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 213 του Ν.4412/16. 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνων κακυςτεριςεων ςτθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν του Ρρομθκευτι ι παράβαςθσ 

των όρων εγγράωων τθσ Σφμβαςθσ ι πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του, θ Ανακζτουςα Αρχι 

φςτερα δφναται να κθρφξει τον Ρρομθκευτι ζκπτωτο και να λφςει τθ ςφμβαςθ αηθμίωσ για το Ελλθνικό 

Δθμόςιο. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ καλισ 

εκτζλεςθσ και υποχρεοφται ο Ανάδοχοσ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ από τθν παράβαςθ για τθν οποία 

επιβλικθκε θ ζκπτωςθ. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 

οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμωωνα με τθν παρ.3 του 

άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 

υποχρεωτικά και ςτουσ προμθκευτισ. 

Υλικά που απορρίωκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 

ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 

επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι ι αυτεπάγγελτα 

ςφμωωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 

προμθκευτι. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαωωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  διενεργικθκαν 

από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράωωσ εξζταςθ κατϋεωεςθ 

των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε 

αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράωεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 

208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 

αποτελζςματα τθσ κατϋζωεςθ εξζταςθσ. 
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6.2.2. Αν θ παραλαβι των ειδϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 

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

αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόωαςθ 

του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 

τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ αποκικθ του ωορζα εκδίδει 

δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 

του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 

μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 

παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 

άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 

προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 

6.3.1. Δεν αωορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, με απόωαςθ 
του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςι τουσ με άλλα, που να είναι ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία 
που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίωκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εωόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροωι των υλικϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 
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6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Οι προςφορζσ πρζπει οπωςδιποτε επί ποινι απόρριψθσ να ςυνοδεφονται από δφο δείγματα (δείγμα – 
αντίδειγμα) για κάκε προςφερόμενο είδοσ.  

Τα δείγματα κα παραμζνουν ςτο Νοςοκομείο μζχρι το τζλοσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ για ςφγκριςθ με τα 
προςκομιηόμενα υλικά. 

Τα δείγματα κα είναι αρικμθμζνα κατ’ αντίςτοιχο αφξοντα αρικμό των καταςτάςεων των ειδϊν που 
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Το αυτό ιςχφει και για το δελτίο αποςτολισ των δειγμάτων. 

Επιςτροωι δειγμάτων 

 Τόςο για τα είδθ που κα κατακυρωκοφν, όςο και για αυτά που δεν κα κατακυρωκοφν, θ επιςτροωι κα   γίνει 
ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 4412/2016. 

 Δείγματα που δεν υποβάλλονται ςφμωωνα με τα οριηόμενα από τθ διακιρυξθ εκποιοφνται από το 
Νοςοκομείο ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 214 του Ν. 4412/2016. 

6.6 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν αωορά τθν παροφςα Διακιρυξθ 

6.7 Λοιπζσ ρυκμίςεισ 

Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να λαμβάνει κάκε πρόςωορο μζτρο αςωάλειασ και προςταςίασ για τθν 
αποτροπι ηθμιϊν ι ωκορϊν και είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτ ων ι 
εγκαταςτάςεων των Νοςοκομείου, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ 
βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ’ ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ από 
τον Ανάδοχο, εω’ όςον οωείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ αυτοφ. 
 
Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αςωαλίςει και να διατθρεί αςωαλιςμζνο το προςωπικό του ςτουσ 
αρμόδιουσ αςωαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
Οι ανακζτοντεσ ωορείσ επιβάλλουν τον όρο ότι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο α νάδοχοσ τθρεί τισ 
υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ, αςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που 
ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Ραράρτθμα XIV του Ρροςαρτιματοσ Β' του Ν. 4412/2016. 
 
Οι όροι τθσ παροφςασ παραγράωου αναωζρονται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. (Άρκρο 18 του Ν.  
4412/2016).Για κάκε κζμα που δεν ρυκμίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ ζχουν εωαρμογι οι διατάξεισ 
του Νόμου 4412/2016 κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ που μνθμονεφονται ςτο προοίμιο τθσ διακιρυξθσ.  
 
6.8 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Δεν αωορά ςτθν παροφςα Διακιρυξθ 

6.9  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.9.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ρρομθκευτισ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμωοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.9.2 Εάν ο Ρρομθκευτισ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 





36 

 

ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.9.3 Σε αμωότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν προμικεια των  ειδϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςωοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 
 

 
                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.  

                                                                                               «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 
                                                                                                  
 
 

                                                                                      Δρ  ΓΕΩΓΙΟΣ ΚΟΥΤΑΣ 
 

                                                                                               





37 

 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 
Τα  υπό προμικεια είδθ κα καλφπτουν  τισ ανάγκεσ του ΓΝΘ «Γ. Γεννθματάσ – Ο Άγιοσ Δθμιτριοσ» ςφμωωνα 
με τα παρακάτω: 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ  
ΡΟΣΟΤΘΤΑ               

ΑΓ. 
ΔΘΜΘΤΙΟΥ  

ΡΟΣΟΤΘ
ΤΑ       Γ. 
ΓΕΝΝΘ
ΜΑΤΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘ

ΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ  
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1 

ΥΓΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ, 
ΣΕ ΜΟΦΘ ΣΡΕΫ                                                                                                                                                                                        
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:                                                                                                                                                                                                                                            
1. Σε μορωι ςπρζυ. 
2. Ζτοιμο προσ χριςθ. 
3. Αλκοολικισ ςφνκεςθσ, με περιεκτικότθτα ςε 
αλκοόλεσ ≥50%. 
4. Χωρίσ αλδεψδεσ / ωαινόλεσ / χλϊριο. 
5. Αντιμικροβιακι δράςθ ζναντι: 
- Gram (+) και Gram (-) βακτθριδίων, ςφμωωνα 
με τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (ΕΝ) 13727 και ΕΝ 
13697. 
- Μυκιτων, ςφμωωνα με τα ΕΝ 13624 και ΕΝ 
13697. 
- Ιϊν (HIV, HBV, HCV, ROTA), ςφμωωνα με το ΕΝ 
14476. 
- Μυκοβακτθριδίων, ςφμωωνα με το ΕΝ 14348. 
6. Δραςτικό και ζναντι ανκεκτικϊν ςτελεχϊν 
όπωσ MRSA, Acinetobacter (να κατατεκοφν  
μελζτεσ). 
7. Ταχείασ δράςθσ ζωσ 5 min, για το ςφνολο 
του ηθτοφμενου αποτελζςματοσ. 
8. Μθ διαβρωτικό, μθ επιβλαβζσ, μθ τοξικό. 
9. Κατάλλθλο για επιωάνειεσ και εξοπλιςμό - να 
κατατεκεί βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ 
ςυμβατότθτασ με υλικά καταςκευισ. 
10. Σε ςυςκευαςία ζωσ ενόσ λίτρου (ζωσ 1 lt). 
11. Να διακζτει άδεια από τον Εκνικό 
Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
12. Να είναι καταχωρθμζνο ςτο Εκνικό 
Μθτρϊο Χθμικϊν Ρροϊόντων (ΕΜΧΡ) – πρϊθν 
Γενικό Χθμείο του Κράτουσ (ΓΧΚ). 
13. Να ωζρει ςιμανςθ CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
-Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του είδουσ 
ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (πιςτι 
μετάωραςθ). 
-Τθν άδεια του ΕΟΦ. 
-Τον αρικμό καταχϊρθςθσ ςτο ΕΜΧΡ. 
-Τθ βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ του 
ςκευάςματοσ και 
-Το ιςχφον πιςτοποιθτικό CE του προϊόντοσ από 
τον κοινοποιθμζνο Οργανιςμό 400 600 1000 ΛΙΤΟ 3,50 € 

3.500,0
0 € 6% 210,00 € 3.710,00 € 
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ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ 
ΕΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΡΙΩΝ, 
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:                                                                                                                                                                                                                 
1. Συμπυκνωμζνο. 
2. Για προ-απολφμανςθ χειρουργικϊν 
εργαλείων, άκαμπτων και εφκαμπτων 
ενδοςκοπίων και εξοπλιςμοφ. 
3. Χωρίσ αλδεψδεσ, χωρίσ ωαινόλεσ, χωρίσ 
χλϊριο. 
4. Να περιζχει ζνηυμα ικανά για ενδυνάμωςθ 
τθσ κακαριςτικισ δράςθσ, που μποροφν να 
απομακρφνουν πρωτεΐνεσ, λίπθ και άμυλο από 
τα εργαλεία και τα ενδοςκόπια. 
5. Δραςτικό ζναντι: 
- Gram (+) και  Gram (-) βακτθριδίων, ςφμωωνα 
με τα ΕΝ 13727 και EN 14561. 
- Μυκιτων, ςφμωωνα με τα ΕΝ 13624 και 
14562. 
- Ιϊν (HIV, HBV, HCV), ςφμωωνα με το ΕΝ 
14476. 
- Ο χρόνοσ για το παραπάνω ηθτοφμενο ωάςμα 
να μθν υπερβαίνει ςε χρόνο τα 5-10 λεπτά max. 
- Δραςτικό και ζναντι του Biofilm. 
6. Να δίνεται το κόςτοσ ανά λίτρο διαλφματοσ 
για όλο το ηθτοφμενο ωάςμα δράςθσ ςτον 
απαιτοφμενο χρόνο. 
7. Σε ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα (ζωσ 5 lt), με 
δοςομετρικι αντλία                                                                                                                                                                                                                                                         
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο ςτθν αγγλικι γλϊςςα και τθν πιςτι 
μετάωραςι του ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
- Καταχϊρθςθ ςτο ΕΜΧΡ. 
- Βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ του ςκευάςματοσ. 
- Τθν καταχϊρθςθ του ςκευάςματοσ ςτον  ΕΟΦ  
ςτο μθτρϊο Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 
- Το ιςχφον CE του προϊόντοσ από τον 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 
- Μελζτθ για το ςκεφαςμα που αποδεικνφει τθ 
δραςτικότθτα του υγροφ απολυμαντικοφ ςτο 
Biofilm. 150 400 550 ΛΙΤΟ 14,00 € 

7.700,0
0 € 6% 462,00 € 8.162,00 € 

3 

ΥΓΟ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΡΑΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΙΦΑΝΕΙΕΣ, 
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:                                                                                                                                                                                                                 
1. Συμπυκνωμζνο. 
2. Χωρίσ αλδεψδεσ, χωρίσ ωαινόλεσ, χωρίσ 
χλϊριο. 
3. Δραςτικό ζναντι: 
- Gram (+) και  Gram (-) βακτθριδίων, ςφμωωνα 
με τισ ΕΝ 13727 και EN 13697. 
- Ηυμϊν, ςφμωωνα με τισ ΕΝ 13624 και ΕΝ 
13697. 
- Ιϊν (HIV, HBV, HCV), ςφμωωνα με τθν ΕΝ 
14476. 
- Στελεχϊν    MRSA,   ACINETOBACTER   
BAUMANII και KLEBSIELLA PNEUMONIAE   (να 
κατατεκοφν μελζτεσ). 
- Μυκοβακτθριδίου τθσ ωυματίωςθσ, ςφμωωνα 
με τθν ΕΝ 14348. 
- Ο χρόνοσ για το παραπάνω ηθτοφμενο ωάςμα 
να μθν υπερβαίνει ςε χρόνο 15ϋ - 30ϋ  λεπτά 
max. 
4. Να προςωζρεται για οικονομικι αξιολόγθςθ 
το κόςτοσ ανά λίτρο διαλφματοσ για όλο το 
ωάςμα δράςθσ που ηθτείται ςε χρόνο 15ϋ – 30ϋ. 
5. Κατάλλθλο για επιωάνειεσ και εξοπλιςμό - να 
κατατεκεί βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ 
ςυμβατότθτασ με υλικά καταςκευισ.                                                                
6. Να μθν είναι επικίνδυνο για τον χριςτθ ςτισ 
προτεινόμενεσ δοςολογίεσ χριςθσ (να 
κατατεκεί το οικοτοξικολογικό προωίλ του 
προιόντοσ).                                      7. Σε 
ςυςκευαςία ζωσ πζντε λίτρα (ζωσ 5 lt) με 
δοςομετρικι αντλία.                                                                                                                                                                                             
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 

50 90 140 ΛΙΤΟ 8,20 € 
1.148,0

0 € 6% 68,88 € 1.216,88 € 
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- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και πιςτι 
μετάωραςθ του ωυλλαδίου ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 
- Άδεια κυκλοωορίασ από τον Ελλθνικό 
Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
- Καταχϊρθςθ ςτο ΕΜΧΡ. 
- Βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ του ςκευάςματοσ 
ςφμωωνα με τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ. 
- Το ιςχφον CE του προϊόντοσ από τον 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 
- Μελζτεσ που να αποδεικνφουν τθ 
δραςτικότθτα του προςωερόμενου 
ςκευάςματοσ ζναντι των ςτελεχϊν MRSA, 
ACINETOBACTER BAUMANII ΚΑΙ KLEBSIELLA 
PNEUMONIAE. 

4 

ΥΓΟ ΥΨΘΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 
ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΑΣΘΣ,                                                                                                                                                                                  
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
1. Ζτοιμο προσ χριςθ υψθλοφ βακμοφ 
απολυμαντικό και ςποροκτόνο υγρό με 
υπεροξικό οξφ με τθν προςκικθ ενεργοποιθτι. 
2. Δραςτικό ζναντι: 
- Gram (+) και  Gram (-) βακτθριδίων, ςφμωωνα 
με τισ ΕΝ 13727 και EN 14561. 
- Μυκιτων, ςφμωωνα με τα ΕΝ 13624 και ΕΝ 
14562. 
- Μυκοβακτθριδίων, ςφμωωνα με τα ΕΝ 14348 
και ΕΝ 14563 
- Ιϊν – πλιρωσ δραςτικό ζναντι ιϊν με 
περίβλθμα και χωρίσ (POLIO, ADENO, NORO), 
ςφμωωνα με το ΕΝ 14476. 
- Σποροκτόνο  με ςαωι αναωορά ςτθ 
λογαρικμικι μείωςθ (log5). 
Ο χρόνοσ για το παραπάνω ηθτοφμενο ωάςμα 
να μθν υπερβαίνει τα 5-10 λεπτά max. 
3. Για κερμοευαίςκθτα όργανα και εξοπλιςμό 
(γαςτροςκόπια – ενδοςκόπια κ.α). Να 
κατατεκοφν πιςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ 
καταςκευαςτϊν ενδοςκοπίων. 
4. Με ουδζτερο pH (6,5 ζωσ 7,5  ± 0,5). 
5. Ελεφκερο ερεκιςτικϊν ανακυμιάςεων οξικοφ 
οξζοσ. 
6. Με ςτακερότθτα διαλφματοσ 14 - 28 
θμερϊν, χωρίσ περιοριςμό εμβαπτίςεων ςτθ 
χριςθ. 
7. Θ δραςτικότθτα του απολυμαντικοφ κα 
ελζγχεται με δείκτεσ, οι οποίοι πρζπει: 
- Να είναι ελεγμζνοι και πιςτοποιθμζνοι από 
τον καταςκευαςτι του διαλφματοσ ωσ προσ τα 
ελάχιςτα αποδεκτά όρια τθσ δραςτικισ ουςίασ 
μζςα ςτο απολυμαντικό διάλυμα (να κατατεκεί  
θ μελζτθ του παραγωγοφ). 
- Να είναι πρακτικοί ςτθ χριςθ τουσ, με εφκολο 
και ευανάγνωςτο αποτζλεςμα (ενεργό – μθ 
ενεργό) τθσ δραςτικότθτασ του διαλφματοσ. 
- Να ζχουν ζντονθ αλλαγι χρϊματοσ ϊςτε να 
αντιλαμβάνεται ο χριςτθσ με ςαωινεια εάν το 
διάλυμα παραμζνει ενεργό ι ζχει 
απενεργοποιθκεί. 
- Να διακζτουν CE mark. 
8. Σε ςυςκευαςία πζντε λίτρων (ζωσ 5 lt).                                                                                                                                                                                                                                                                              
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (πιςτι μετάωραςθ). 
- Τθν καταχϊρθςθ του ςκευάςματοσ ςτον  ΕΟΦ  
ςτο μθτρϊο Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 
- Τον αρικμό καταχϊρθςθσ ςτο ΕΜΧΡ. 
- Ριςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ καταςκευαςτϊν 
ενδοςκοπίων. 
- Τθ βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ του 
ςκευάςματοσ. 

320 440 760 ΛΙΤΟ 9,00 € 
6.840,0

0 € 6% 410,40 € 7.250,40 € 
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- Το ιςχφον πιςτοποιθτικό CE του προϊόντοσ 
από τον κοινοποιθμζνο Οργανιςμό. 
- Το ξενόγλωςςο αγγλικό ωυλλάδιο με τα 
χαρακτθριςτικά των δεικτϊν του 
απολυμαντικοφ υγροφ. 
- Ριςτι μετάωραςθ του ωυλλαδίου των 
δεικτϊν, ςτα ελλθνικά. 
- Σχετικι μελζτθ ελζγχου και πιςτοποίθςθσ 
δεικτϊν από τον καταςκευαςτι του 
διαλφματοσ. 
- Το ιςχφον πιςτοποιθτικό CE των δεικτϊν του 
διαλφματοσ. 

5 

ΛΙΡΑΝΤΙΚΟ ΥΓΟ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝΣΕ 
SPRAY, ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΟ pH                                                                                                                                                             
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:                                                                                                                                                                                                                    
1.Λιπαντικό χειρουργικϊν εργαλείων ςε μορωι 
ςπρζι, υδατοδιαλυτό µε βάςθ λευκά ιατρικά 
ζλαια, χωρίσ ςιλικόνθ ι άλλα ςυςτατικά που 
εμποδίηουν τθν αποςτείρωςθ εργαλείων ςε 
κλίβανο ατµοφ και ςε ξθρό κλίβανο. 
2.Να είναι τοξικολογικά αςωαλζσ (ςφμωωνα µε 
τθν ΕΝ 10993-1), και να κατατεκεί ανεξάρτθτθ 
τοξικολογικι μελζτθ. 
3.Να µθν αωινει αδιάλυτα κατάλοιπα ςτθν 
επιωάνεια των εργαλείων. 
4.Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία ζωσ 400 ml µε 
μακρφ προςκαωαιροφµενο ρφγχοσ για λίπανςθ 
ςε αρκρϊςεισ και πτυχϊςεισ των εργαλείων. 
5.Να ωζρει ςιμανςθ CE ωσ ιατροτεχνολογικό 
προϊόν και καταχϊρθςθ Ε.Μ.Χ.Ρ 10 20 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 7,00 € 

210,00 
€ 

24
% 50,40 € 260,40 € 

6 

ΥΓΟ ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟ 
ΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΟΣ, 
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
1. Με ουδζτερο pH (5,5), κατάλλθλο για ςυχνι 
χριςθ. 
2. Με περιεκτικότθτα ςυνόλου ταςιενεργϊν 
ουςιϊν ≥10%, χωρίσ ςάπωνεσ και αλκάλια. 
3. Να περιζχει γλυκερίνθ και βιταμίνεσ και  
μικροβιοςτατικι δράςθ. 
4. Να περιζχει ςυςτατικά, ωσ ςυντθρθτικά για 
τθ μθ ανάπτυξθ μικροβίων, μια ι περιςςότερεσ 
ουςίεσ, όπωσ αυτζσ που αναωζρονται ςτθν υπ’ 
αρικμ. Υ6Α/οικ. 320/26.3.1997 Κοινι 
Υπουργικι Απόωαςθ του Υπουργοφ Εκνικισ 
Οικονομίασ και του Υπουργοφ Υγείασ και 
Ρρόνοιασ, με κζμα: «Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ 
Νομοκεςίασ περί καλλυντικϊν ςε ςυμμόρωωςθ 
προσ τισ Κοινοτικζσ Οδθγίεσ» (ΦΕΚ 
Β’/329/21.4.1997). 
5. Να μθ δθμιουργεί ξθροδερμίεσ ι ερεκιςμοφσ 
και να είναι δερματολογικά και οωκαλμολογικά 
ελεγμζνο, πράγμα που κα αποδεικνφεται από 
ςχετικζσ μελζτεσ. 
6. Τα ςυςτατικά του προϊόντοσ κα πρζπει να 
αναωζρονται ςτθν ετικζτα του, ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα. 
7. Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία ενόσ λίτρου 
(1lt) με ενςωματωμζνθ αντλία ςε κάκε δοχείο, 
για αποωυγι πικανισ επιμόλυνςθσ του 
περιεχομζνου                                                                                                                                                                                                                                                           
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Τθν καταχϊρθςθ του ςκευάςματοσ ωσ 
καλλυντικοφ προϊόντοσ ςτθν Ρφλθ 
Κοινοποίθςθσ Καλλυντικϊν Ρροϊόντων 
(Cosmetic Products Notification Portal - CPNP). 
- Το ιςχφον ISO 22716 του παραγωγοφ 400 500 900 ΛΙΤΟ 2,20 € 

1.980,0
0 € 6% 118,80 € 2.098,80 € 
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7 

ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟΣ ΑΦΟΣ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ                                                                                                                                                   
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
1.Να είναι ςκεφαςμα ζτοιμο προσ χριςθ για 
τον κακαριςμό και τθν απολφμανςθ των 
επιωανειϊν και του ιατροτεχνολογικοφ 
εξοπλιςμοφ. 
2.Να μθν περιζχει αλδεψδεσ, ωαινόλεσ, ι 
χλϊριο. 
3.Να είναι δραςτικό ςφμωωνα με τα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα ελζγχου ζναντι 
βακτθριδίων, μυκιτων, ιϊν ςυμπερ. Adeno, 
Noro, μυκοβακτθριδίου τθσ ωυματίωςθσ και 
ςπόρων του Clostridium difficile.                                                                                                                                                                                                                                        
4.Να πλθροί και το νζο Ευρωπαϊκό πρότυπο  
ΕΝ 16615. 
5.Να είναι ςε μορωι αωροφ για αποωυγι 
ειςπνοισ των εκνεωωμάτων. 
6.Να μθν επιςθμαίνεται ωσ επικίνδυνο για τον 
χριςτθ ι το περιβάλλον. 
7.Κατάλλθλοσ για ευαίςκθτεσ επιωάνειεσ και 
ιατροτεχνολογικό εξοπλιςμό (πχ. κεωαλζσ 
υπεριχων κ.α.)  και να κατατεκοφν 
πιςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ καταςκευαςτϊν 
επί ποινι απόρριψθσ. 
8.Να διατίκεται ςε ςυςκευαςία ζωσ 1 λίτρο με 
ενςωματωμζνθ αντλία  ςε κάκε δοχείο κατά 
προτίμθςθ.                                                                                                                  
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα και πιςτι 
μετάωραςθ του ωυλλαδίου ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα.                                                                    - 
Επικαιροποιθμζνο Δελτίο Δεδομζνων 
Αςωαλείασ ςτθν Αγγλικι με τθν πιςτι 
μετάωραςθ τουσ ςτα Ελλθνικά. 
- Άδεια κυκλοωορίασ από τον Ελλθνικό 
Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 
- Καταχϊρθςθ ςτο ΕΜΧΡ εωόςον απαιτείται. 
- Βιβλιογραωικι τεκμθρίωςθ του ςκευάςματοσ 
ςφμωωνα με τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ 
προδιαγραωζσ.                                                                                                          
- Ριςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ καταςκευαςτϊν 
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ π.χ κεωαλζσ 
υπεριχων κ.α. 
- Το ιςχφον CE του προϊόντοσ από τον 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό. 
 
 
  70 140 210 ΤΕΜΑΧΙΟ 9,50 € 

1.995,0
0 € 6% 119,70 € 2.114,70 € 
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ΜΑΝΤΘΛΑΚΙΑ ΕΜΡΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΕΞΙΔΙΝΘΣ 2%, 
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 
1. Απολυμαντικά 
2. Εμποτιςμζνα ςε διάλυμα 70% αλκοόλθσ και 
2% χλωρεξιδίνθσ, για τθν απολφμανςθ των 
κεντρικϊν ωλεβικϊν κακετιρων κλπ. 
3. Σε ατομικι ςυςκευαςία ανά μαντθλάκι, ϊςτε 
να διευκολφνεται θ άςθπτθ τεχνικι και να ζχει 
παραμζνουςα απολυμαντικι δράςθ μετά τθ 
χριςθ. 
4. Να διατίκενται ςε ςυςκευαςία ζωσ εκατό 
(100) τεμάχια.                                                                                                                                                                                              
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (πιςτι μετάωραςθ) 
- Τθν καταχϊρθςθ ςτο ΕΜΧΡ. 
- Το ιςχφον πιςτοποιθτικό CE του προϊόντοσ. 700 1500 2200 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,05 € 

110,00 
€ 6% 6,60 € 116,60 € 
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ΑΝΤΙΣΚΩΙΑΚΟ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ ΕΓΑΛΕΙΩΝ                                                                                                                                                                                                                                 
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:                                                                                                                                                                                                                                             
1.Συμπυκνωμζνο αντιςκωριακό υγρό 
ανοξείδωτων χειρουργικϊν εργαλείων. 
2.Να περιζχει οξζα άνω του 30% και 
ταςιενεργά για αωαίρεςθ ςκουριάσ και 
αποχρωματιςμοφ από τθν επιωάνεια των 
εργαλείων. 
3.Να µθν είναι τοξικό και να µθν ζχει ζντονθ ι 
ερεκιςτικι οςμι. 
4.Συςκευαςία: Σε ςυςκευαςία ζωσ 1 λίτρο με 
δοςομετρικό βοικθμα.                                                                                                                                                                               
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (πιςτι μετάωραςθ) 
- Τθν καταχϊρθςθ ςτο ΕΜΧΡ 
- Το ιςχφον πιςτοποιθτικό CE του προϊόντοσ. 8 18 26 ΛΙΤΟ 17,00 € 

442,00 
€ 

24
% 106,08 € 548,08 € 
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ΣΚΟΝΘ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ ΧΕΙΟΥΓΙΚΩΝ 
ΕΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΘΣΘ ΣΕ ΡΛΥΝΤΘΙΑ                                                                                                                                                                 
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:                                                                                                                                                                                                                                     
1.Σκόνθ κακαριςμοφ για χειρουργικά εργαλεία 
και κερμοευαίςκθτα όργανα. 
2.Να ζχει αλκαλικό pH διαλφματοσ 11-13 
3.Να είναι χαμθλοφ αωριςμοφ 
4.Να περιζχει ςυςτατικά µε υψθλι 
κακαριςτικι δράςθ ζναντι του αίματοσ, και των 
πρωτεινϊν. 
5.Να µθν είναι ιωδοωόρο 
6.Κατάλλθλο για χριςθ ςε πλυντιριο 
εργαλείων Miele 7782. 
7.Να ςυνοδεφεται από δωρεάν δοςοµετρικό 
δοχείο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (πιςτι μετάωραςθ) 
- Τθν καταχϊρθςθ ςτο ΕΜΧΡ 
- Το ιςχφον πιςτοποιθτικό CE του προϊόντοσ. 29 40 69 ΚΙΛΟ 8,50 € 

586,50 
€ 

24
% 140,76 € 727,26 € 
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ΔΙΣΚΙΑ ΔΙΧΛΩΟΙΣΟΚΥΑΝΟΥΙΚΟΥ ΝΑΤΙΟΥ 
(NaDCC) ΤΩΝ2,5g                                                                                                                                                                                               
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά:                                                                                      
1. Απολυμαντικά διςκία των 2,5 gr µε δραςτικι 
ουςία το διχλωροιςοκυανουρικό νάτριο 
(NaDCC). 
2. Να απελευκερϊνουν το χλϊριο ςταδιακά. 
3. Να είναι ςυμβατά µε επιωάνειεσ από 
πλαςτικό, μζταλλο, linoleum πλακάκι κ.α. 
4. Δραςτικό ζναντι: 
- Gram (+) και  Gram (-) βακτθριδίων, ςφμωωνα 
με τισ ΕΝ 13727 και EN 13697. 
- Μυκιτων, ςφμωωνα με τισ ΕΝ 13624 και ΕΝ 
13697. 
- Ιϊν (Adeno, Polio κ.α ), ςφμωωνα με τθν ΕΝ 
14476. 
- Μυκοβακτθριδίου τθσ ωυματίωςθσ 
5. Να αναωζρονται τα ςχιματα των 
δοςολογιϊν ανάλογα με τθν ηθτοφμενθ 
εωαρμογι.  
6.  Ο παραγωγόσ του προϊόντοσ να διακζτει 
πιςτοποίθςθ ISO 9001 και GMP για το 
εργοςτάςιο παραγωγισ.   
7. Να ωζρουν μελζτθ ςτακερότθτασ που 
αποδεικνφει τθν τουλάχιςτον πενταετι 
διάρκεια ηωισ τουσ.                                                                                                                                                             
8. Να διατίκενται ςε πρακτικι ςυςκευαςία 50 
ζωσ 100 διςκίων το µζγιςτο.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Στθν προςφορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  φορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (πιςτι μετάωραςθ) 

2500 8900 11400 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,09 € 
1.026,0

0 € 6% 61,56 € 1.087,56 € 





43 

 

- Τθν καταχϊρθςθ ςτο Ε.Μ.Χ.Ρ. 
- Τθν μελζτθ ςτακερότθτασ. 
 
 
 

12 

ΜΑΝΤΘΛΑΚΙΑ ΑΡΟΛΥΜΑΝΣΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ,                                                                                                                                                                                    
με τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά 
1. Ζτοιμα προσ χριςθ προεμποτιςμζνα 
μαντθλάκια απολφμανςθσ . 
2. Χωρίσ αλδεψδεσ / ωαινόλεσ / 
χλϊριο/αλκοόλεσ. 
3. Κατάλλθλα για κακαριςμό επιωανειϊν και 
εξοπλιςμοφ (πχ κεωαλϊν υπεριχων, 
κερμοκοιτίδων κ.λπ). 
4. Καταςκευαςμζνα από υλικό non woven 
υψθλοφ βάρουσ (≥50gr/m2), για μεγάλθ 
αντοχι ςτο ςκίςιμο. 
5. Να μθν επιςθμαίνονται ωσ επικίνδυνα για 
τον χριςθ (καυςτικά / ερεκιςτικά κ.λπ) ι για το 
περιβάλλον. 
6. Δραςτικά ζναντι: 
- Gram (+) και  Gram (-) βακτθριδίων, ςφμωωνα 
με τα ΕΝ 13727 και ΕΝ16615. 
- Μυκιτων, ςφμωωνα με τα ΕΝ 13624 και ΕΝ 
16615. 
- Μυκοβακτθριδίων, ςφμωωνα με τα ΕΝ 14348 
και ΕΝ 16615. 
- Ιϊν  με περίβλθμα και χωρίσ (ADENO, NORO 
κ.λπ), ςφμωωνα με το ΕΝ 14476. 
7. Σποροκτόνα ζναντι Clostridium Difficile. 
8. Να διακζτουν  πιςτοποιθτικά  ςυμβατότθτασ  
καταςκευαςτϊν  με  νοςοκομειακό εξοπλιςμό 
(π.χ. κεωάλεσ υπεριχων κ.α.) και να 
κατατεκοφν. 
9. Σε ςυςκευαςία ζωσ 100 τεμάχια με κλείςτρο 
αςωαλείασ, το οποίο να επιτρζπει τθ 
μεμονωμζνθ χοριγθςθ και να ςωραγίηει 
ερμθτικά μετά το άνοιγμα, προςδίδοντασ 
ςτακερότθτα χριςθσ. 
Στθν προςωορά του ο κάκε ςυμμετζχων 
οικονομικόσ  ωορζασ κα πρζπει να 
ςυμπεριλάβει: 
- Φυλλάδιο με τα χαρακτθριςτικά του 
ςκευάςματοσ ςτθν αγγλικι και ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα (πιςτι μετάωραςθ). 
- Τθν άδεια κυκλοωορίασ του ΕΟΦ. 
- Τον αρικμό καταχϊρθςθσ ςτο ΕΜΧΡ, εω’ όςον 
απαιτείται βάςθ τθσ επιςιμανςθσ του. 
- Το ιςχφον πιςτοποιθτικό CE του προϊόντοσ 
από τον κοινοποιθμζνο Οργανιςμό. 2401 3200 5601 ΤΕΜΑΧΙΟ 0,19 € 

1.064,1
9 € 6% 63,85 € 1.128,04 € 

13 

Διάλυμα βεταΐνθσ και πολυεξανίδθσ για πλφςθ 
και κακαριςμό τραυμάτων, χρονίων ελκϊν και 
εγκαυμάτων 1000ml. Άχρωμο διάλυμα για τθν 
απομάκρυνςθ μικροβιακοφ ωορτίου Gramm+, 
Gramm-,  μικρόβια  ανκεκτικά  ςε αντιβιϊςεισ 
(MDRO), με βάςθ τθν αντιςθπτικι ουςία 
πολυεξανίδθ PHMB και με βεταίνεσ. Το 
διάλυμα χρθςιμοποιείται για ζκπλυςθ, 
κακαριςμό και αλλαγζσ τραυμάτων, ελκϊν, 
μετεγχειρθτικϊν τραυμάτων, εγκαυμάτων, 
χρονίων ελκϊν. Δθμιουργεί αντιμικροβιακό 
ωιλμ 24ωρθσ διάρκειασ με αποτζλεςμα να 
παρεμποδίηεται ο επαναπολλαπλαςιαςμόσ, θ 
εξάπλωςθ και θ μετάδοςθ των μικροβίων. Ζχει 
ουδζτερο pΘ που κακιςτά το προιόν ωιλικό για 
τθν επιδερμίδα αωοφ δεν διαταράςςεται το pΘ 
αυτισ. Με  μθδενικι απορροωθςιμότθτα οπότε 
και ενδείκνυται  και για μακροχρόνια χριςθ.  
Διάρκεια παραμονισ διαλφματοσςτο ράωι μετα 
το άνοιγμα τθσ ςυςκευαςίασ ζωσ και 8 
εβδομάδεσ. 0 89 89 ΤΕΜΑΧΙΟ 27,43 € 

2.441,2
7 € 

13
% 317,37 € 2.758,64 € 
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Απολυμαντικό διάλυμα με βάςθ βεταΐνθ και 
πολυεξανίδθ 5lt. Άχρωμο διάλυμα για τθν 
απομάκρυνςθ μικροβιακοφ ωορτίου Gramm+, 
Gramm-,  για ανκεκτικά ςτισ αντιβιϊςεισ 
μικρόβια (MDRO). Με βάςθ τθν αντιςθπτικι 
ουςία πολυεξανίδθ PHMB και με βεταΐνεσ. 
Δθμιουργεί μετά τθ χριςθ αντιμικροβιακό ωιλμ 
24ωρθσ διάρκειασ οπότε και παρεμποδίηεται ο 
επαναπολλαπλαςιαςμόσ, εξάπλωςθ και 
επαναμετάδοςθ των μικροβίων. Ζχει ουδζτερο 
pΘ που κακιςτά το προϊόν ωιλικό για τθν 
επιδερμιδα ςτθ ςυχνι κακθμερινι χριςθ, ςε 
αντίκεςθ με άλλουσ αντιςθπτικοφσ 
παράγοντεσ. Με μθδενικι απορροωθςιμότθτα 
από τον οργανιςμό, οπότε και ενδείκνυται για 
μακροχρόνια χριςθ ςε αςκενείσ. Κατάλλθλο 
για χριςθ και ςε νεογνά, βάςθ ευρωπαϊκισ 
οδθγίασ. Το προϊόν μπορεί και ενδείκνυται να 
αντικαταςτιςει τθ χριςθ όποιου άλλου 
αντιςθπτικοφ διαλφματοσ για τθν 
προετοιμαςία των αςκενϊν πριν το 
χειρουργείο, κακϊσ και για τθν κακαριότθτα, 
μπάνιο αςκενοφσ μετά από το χειρουργείο. 0 25 25 ΤΕΜΑΧΙΟ 41,50 € 

1.037,5
0 € 

13
% 134,88 € 1.172,38 € 
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Aπολυμαντικο 2Lt (ςε ςυςκευαςία των εξι 
ωιαλϊν) GLOSAIR 400  για ςυςκευι αυτόματθσ 
(ρομποτικισ) απολφμανςθσ Sterinis® SR2 που 
χρθςιμοποίει τθν μζκοδο τθσ διάχυςθσ ξθρισ 
εκνζωωςθσ (Dry Mist)  0 16 16 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

600,01 
€ 

9.600,1
6 € 

13
% 

1.248,02 
€ 

10.848,18 
€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΘ  ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΡΑΝΘ 39.680,62€ πλζον ΦΡΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ  

1.         Για κάκε ζνα από τα προςωερόμενα είδθ είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ των παρακάτω 
δικαιολογθτικϊν επί ποινι απόρριψθσ: 

1.1.             Αναλυτικό Φφλλο Συμμόρωωςθσ προσ τισ ηθτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραωζσ κάκε ενόσ προϊόντοσ 
με αρικμθτικζσ παραπομπζσ (1,2,3 κ.ο.κ) ςε επίςθμα ωυλλάδια θ εγχειρίδια. Θα δίνεται πλιρθσ και 
αναλυτικι απάντθςθ (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «ςυμωωνοφμε», «υπερκαλφπτουμε») ςε κάκε μία από 
τισ παραγράωουσ των Ειδικϊν όρων και των Τεχνικϊν Ρροδιαγραωϊν με τθν ίδια ςειρά και αρίκμθςθ κακϊσ 
και αρικμθτικι παραπομπι ςτο ςχετικό ωυλλάδιο /προςπζκτουσ/τεχνικό δελτίο κ.α., κακϊσ και ςε κάκε άλλο 
ζγγραωο που να πιςτοποιεί τθν απόλυτθ ςυμωωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ διακιρυξθσ. 

1.2.             Ριςτοποιθτικό χθμικισ ςφνκεςθσ του προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά. 

1.3.             Συμμόρωωςθ του χθμικοφ προϊόντοσ με τον Κανονιςμό των Χθμικϊν 1907/2006, γνωςτό ωσ REACH 
(Registration Evaluation Authorization of Chemicals), ςφμωωνα με τον Κανονιςμό 1907/2006 του Συμβουλίου. 
Θ ςυμμόρωωςθ βεβαιϊνεται μζςω του Σχετικοφ Δελτίου Αςωαλείασ του προϊόντοσ, όπου γίνεται ειδικι 
αναωορά για το REACH. 

1.4.             Συμμόρωωςθ τθσ ταξινόμθςθσ και επιςιμανςθσ των χθμικϊν προϊόντων ςε Εναρμόνιςθ με τον 
Κανονιςμό CLP ι 1272/2008/ΕΚ, όπωσ αυτόσ ενςωματϊνεται τθν Ελλθνικι Νομοκεςία. Ιςχφει μόνο για 
προϊόντα που επιςθμαίνονται και βεβαιϊνεται μζςω υποβολισ δειγμάτων ετικζτασ ι μζςω του Δελτίου 
Δεδομζνων Αςωαλείασ παρ. 2.2. 

1.5.             Δελτίο Δεδομζνων Αςωαλείασ Ρροϊόντοσ (Safety Data Sheet) ςτα Ελλθνικά για τα εγχϊρια 
προϊόντα, και ςτα Αγγλικά αν πρόκειται για τα ειςαγόμενα προϊόντα, μεταωραςμζνο και ςτθν Ελλθνικι από 
τουσ αντιπροςϊπουσ των προμθκευτϊν, ςφμωωνα με τον Κανονιςμό 1907/2006/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί 
και ιςχφει με τον Κανονιςμό 830/20105/ ΕΕ. 

1.6.             Ριςτοποιθτικά διαςωάλιςθσ ποιότθτασ, ανάλογα με το προςωερόμενο προϊόν από 
διαπιςτευμζνουσ ωορείσ, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία. Συγκεκριμζνα: 

-      Οι καταςκευάςτριεσ εταιρείεσ των προϊόντων να κατακζςουν α) εν ιςχφ ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 
και ISO 14001:2015 ι ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό για τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά, και β) εν ιςχφ ISO 
9001:2015 και ISO 22716:2007 για τα καλλυντικά. 
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-      Οι προμθκεφτριεσ εταιρείεσ των προϊόντων να διακζτουν εν ιςχφ ISO 9001:2015. 

-      Ριςτοποιθτικό τθσ προμθκεφτριασ εταιρείασ για διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων ςφμωωνα με 
τθν Υπουργικι Απόωαςθ ΔΥ8δ/1348. 

1.7.  Άδεια κυκλοωορίασ από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιωανειϊν, δαπζδων και χϊρων (ΚΥΑ 
Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94). 

1.8. Για τα απορρυπαντικά - κακαριςτικά που υπάγονται ςτον Κανονιςμό 648/2004/ΕΚ, πρζπει να υπάρχουν: 

1.8.1. Καταχϊρθςθ του απορρυπαντικοφ προϊόντοσ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Χθμικϊν Ρροϊόντων (ΕΜΧΡ), εω' 
όςον απαιτείται, ςφμωωνα με το άρκρο 45 του Κανονιςμοφ CLP (Κανονιςμόσ 1272/2008/ΕΚ), όπωσ ιςχφει. 

1.8.2.  Συμμόρωωςθ με το άρκρο 9 του Κανονιςμοφ 648/2004/ΕΚ και τθν Υ.Α. 381/2005 περί Απορρυπαντικϊν 
(Detergent Regulation). Θ Συμμόρωωςθ βεβαιϊνεται μζςω του ςχετικοφ Δελτίου Δεδομζνων Αςωαλείασ 
Ρροϊόντοσ (ΔΔΑ) του χθμικοφ προϊόντοσ όπου γίνεται αναωορά ότι το προϊόν είναι ςε ςυμμόρωωςθ με τον 
Κανονιςμό των Απορρυπαντικϊν. 

1.8.3. Υπεφκυνθ διλωςθ γενικισ ςυμμόρωωςθσ με τον Κανονιςμό 648/2004/ΕΚ και τον Κανονιςμό 
1272/2008/ΕΚ. 

1.8.4.       Επίςθσ,  για  τα  απορρυπαντικά  -  κακαριςτικά  ςφμωωνα με τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 1233/1991 & 
172/1992 ( εκτόσ του άρκρου 4) πρζπει να ιςχφουν τα ακόλουκα: 

1.9. Γνωςτοποίθςθ ςε CPNP ςε εωαρμογι του κανονιςμοφ Νο 1223/2009 για τθν κυκλοωορία καλλυντικϊν 
προϊόντων (εγκφκλιοσ Ε.Ο.Φ αρικμ. πρωτ. 22247/15-3- 2013). 

1.10. Ιςχφοντα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) τθσ καταςκευάςτριασ 
εταιρείασ για κάκε ζνα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιθμζνο οργανιςμό για τα προϊόντα 
απολφμανςθσ για όςα από τα προςωερόμενα προϊόντα είναι εξαρτιματα ι βοθκιματα ιατροτεχνολογικϊν 
εξαρτθμάτων (χειρουργικά, ενδοςκοπικά και άλλα ιατρικά εργαλεία και ςυςκευζσ). 

1.11. Αντίγραωο επιςιμανςθσ (ετικζτα) ςτα Ελλθνικά. Οι ετικζτεσ των απορρυπαντικϊν και απολυμαντικϊν 
να ωζρουν ςιμανςθ και επιςιμανςθ βάςει του κανονιςμοφ CLP.  Για ειςαγόμενα προϊόντα να κατατεκεί και θ 
πρωτότυπθ Αγγλικι ετικζτα. 

1.12. Αναλυτικό ωυλλάδιο προϊόντοσ ςτα Ελλθνικά αλλά και ςτα Αγγλικά, εάν πρόκειται για ειςαγόμενο 
προϊόν, κακϊσ και οδθγίεσ χριςθσ ςτα Ελλθνικά. 

1.13. Βιβλιογραωικι αναωορά και πίνακεσ αποτελεςματικότθτασ κατά οργανιςμϊν ςτόχων. 

1.14. Μελζτεσ και εκκζςεισ των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν από αναγνωριςμζνα εργαςτιρια ζγκυρων 
διαπιςτευμζνων ωορζων που να βεβαιϊνουν ότι οι προτεινόμενεσ από τον καταςκευαςτι προσ χριςθ 
πυκνότθτεσ είναι αποτελεςματικζσ ςτον προτεινόμενο χρόνο δράςθσ και για ςυγκεκριμζνα ςτελζχθ, βάςει 
ςυγκεκριμζνου Εκνικοφ ι Ευρωπαϊκοφ Ρροτφπου. Αν πρόκειται για εργαςτιρια του εξωτερικοφ, να 
κατατεκοφν οι πρωτότυπεσ ξενόγλωςςεσ εκκζςεισ. Θ επίςθμθ μετάωραςθ αυτϊν ςτθν ελλθνικι να είναι 
διακζςιμθ ςε περίπτωςθ που ηθτθκεί θ προςκόμιςι τουσ από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ. Ωσ  ωορζασ 
διαπίςτευςθσ νοείται κάκε εργαςτιριο που ζχει λάβει κρατικι πιςτοποίθςθ για τισ δοκιμζσ που διεξάγει. να 
κατατεκεί το πιςτοποιθτικό διαπίςτευςθσ του κάκε εργαςτθρίου. 

1.15. Οι μελζτεσ απολυμαντικισ δράςθσ κα είναι ςφμωωνα με  τα πρότυπα ελζγχου ωάςθσ 2 βιματοσ 1 
(Phase2 Step1) και ωάςθσ 2 βιματοσ 2(Phase2 Step2) για τθν ηθτοφμενθ χριςθ (εργαλεία, επιωάνειεσ  κ.ο.κ) 
όπωσ αυτά περιγράωονται ςτο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14885 Chemical disinfectants and antiseptics – 
Application of European Standards for chemical disinfectants and antiseptics . 

1.16. Βεβαίωςθ ι Ριςτοποίθςθ Συμμετοχισ ςε Συλλογικό Σφςτθμα Ανακφκλωςθσ Συςκευαςιϊν το οποίο ζχει 
ςυςτακεί από Ριςτοποιθμζνο Φορζα Ανακφκλωςθσ (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) ςε εναρμόνιςθ με τθν Κοινοτικι Οδθγία 
94/62/ΕΕC όπωσ ζχει ενςωματωκεί ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία με τον Νόμο 2939/2001. Ριςτοποιθτικό 
εγγραωισ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν Συςκευαςιϊν του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ, 
ςφμωωνα με τον Ν. 3854/2010 και τθν ΚΥΑ 181504/2016. 

1.17. Ριςτοποιθτικά ςυμβατότθτασ από τουσ καταςκευαςτζσ των ενδοςκοπίων για απολυμαντικά ι 
απορρυπαντικά ενδοςκοπίων. 
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1.18. Ριςτοποίθςθ από τουσ επίςθμουσ καταςκευαςτζσ των πλυντθρίων (χειρουργικϊν εργαλείων  κλπ.) 
αναωορικά με τθν καταλλθλότθτα των προςωερόμενων απορρυπαντικϊν και των απολυμαντικϊν για τθ 
ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 

2. Τα προϊόντα που κα προτακοφν να χρθςιμοποιοφνται ςε διάλυςθ, να ςυνοδεφονται από δωρεάν ςφςτθμα 
εφκολθσ μζτρθςθσ τθσ δόςθσ (δοςομετρικι αντλία ι μεηοφρα), για να εξαςωαλίηεται θ  εφκολθ και ςωςτι 
χριςθ ςτθν κατάλλθλθ δοςολογία. 

3. Οι ςυςκευζσ ψεκαςμοφ, αραιωτικζσ ςυςκευζσ και άλλα βοθκθτικά εξαρτιματα που διευκολφνουν τθ 
ςωςτι χρθςιμοποίθςθ των προϊόντων, πρζπει να αναωζρεται ευκρινϊσ ότι προςωζρονται δωρεάν από τουσ 
προμθκευτζσ. 

4. Τα ζτοιμα προσ χριςθ αραιωμζνα προϊόντα που κα προκφπτουν από τισ αραιωτικζσ ςυςκευζσ, κα 
χρθςιμοποιοφνται ςε ωιάλεσ που κα ωζρουν υποχρεωτικά τθν ανάλογθ επιςιμανςθ (ετικζτα), οι οποίεσ κα 
διατίκενται δωρεάν από τουσ προμθκευτζσ. 

5. Να αναωζρονται υποχρεωτικά για όλα τα ςυμπυκνωμζνα προϊόντα θ τιμι ανά λίτρο του πυκνοφ 
διαλφματοσ και του ζτοιμου προσ χριςθ διαλφματοσ, ςτθν προτεινόμενθ από τον καταςκευαςτι αραίωςθ. 
Για τα προϊόντα που χρθςιμοποιοφνται ςε διάλυςθ οι εταιρείεσ οωείλουν να κατακζςουν πίνακα που να 
αναωζρεται ο χρόνοσ και το ωάςμα δράςθσ που ηθτείται από τουσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραωϊν.  

6. Σε ό,τι αωορά τα προϊόντα ςε μορωι ςκόνθσ κα πρζπει να αναωζρεται θ τιμι ανά κιλό. 

7. Θα πρζπει να μθν είναι βλαπτικά για τον ανκρϊπινο οργανιςμό κατά τον προτεινόμενο τρόπο χριςθσ. 

8. Να προςκομιςκοφν δείγματα επί ποινι απόρριψθσ με ςωραγίδα τθσ εταιρείασ και τον α/α του είδουσ ςε 
κάκε δείγμα. Τα δείγματα κα κρατθκοφν για τθν παραλαβι ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ. Σε περίπτωςθ μθ 
κατακφρωςθσ προϊόντων οι εταιρείεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα εντόσ 30 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε 
αυτζσ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ να ηθτιςουν με δικι τουσ ευκφνθ τθν επιςτροωι των δειγμάτων, 
τα οποία μπορεί να ζχουν αποςωραγιςτεί κατά τθν αξιολόγθςθ (απαίτθςθ ελζγχου ωυςικϊν 
χαρακτθριςτικϊν, όπωσ οςμι κλπ.). 

9. Εάν κάποιο προϊόν χρθςιμοποιείται για πρϊτθ ωορά και δεν υπάρχει προθγοφμενθ εμπειρία, το 
Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να προςβάλει τθ ςφμβαςθ, αν παρουςιαςτοφν προβλιματα από τθ χριςθ 
του προϊόντοσ ι τθ ςυνεργαςία με τθν προμθκεφτρια εταιρεία. 

10.  Πςα εκ των προϊόντων δεν πλθροφν τουσ ειδικοφσ όρουσ ι τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ κα απορρίπτονται. 

11. Ρροϊόν που αναωζρει ψευδι ςτοιχεία κα αποκλείεται τθσ αξιολόγθςθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ II – Υπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ  

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Εκδότθσ:            
    

Θμερομθνία Ζκδοςθσ:            
   

Ρροσ Γ.Ν.Θ « Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»,  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ.       για ευρϊ      . 

Ρλθροωορθκικαμε ότι θ Εταιρεία ι θ Ζνωςθ Εταιρειϊν      , ΑΦΜ ………… οδόσ 
      , αρικμόσ  , ωσ Ρρομθκευτισ πρόκειται να 
ςυνάψει μαηί ςασ τθν υπ’  αρικμ.    ςφμβαςθ, που κα καλφπτει τθν ανάκεςθ  
   , ςυνολικισ αξίασ     και ότι, ςφμωωνα με ςχετικό όρο ςτθ 
ςφμβαςθ αυτι, θ Εταιρεία ι Ζνωςθ υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ποςοφ ίςου προσ 
5% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α.  τθσ προμικειασ ειδϊν     και ποςοφ   
       .   

Μετά τα παραπάνω, θ Τράπεηα    παρζχει τθν απαιτοφμενθ εγγφθςθ υπζρ τθσ Εταιρείασ (ι, ςε 
περίπτωςθ Ζνωςθσ, υπζρ των Εταιρειϊν: 1)   , 2)   , ξεχωριςτά για κάκε μία από αυτζσ 
και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ 
Ρρομθκευτϊν) και εγγυάται προσ εςάσ με τθν παροφςα, ανεκκλιτωσ και ανεπιωυλάκτωσ, παραιτοφμενθ του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, να καταβάλει ςε ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ, ανεξάρτθτα από 
τυχόν αμωιςβθτιςεισ, αντιρριςεισ ι ενςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, με απλι διλωςι ςασ ότι θ Εταιρεία παρζβθ ι παρζλειψε να εκπλθρϊςει οποιοδιποτε όρο 
τθσ ςφμβαςθσ, κάκε ποςό που κα ορίηετε ςτθ διλωςι ςασ και που δεν κα ξεπερνά το οριηόμενο ςτθν 
εγγφθςθ αυτι. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν     . 

          Σασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι  θ υπόψθ εγγφθςθ μασ, κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι να επιςτραωεί ς’ 
εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραωθ διλωςθ ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ 
εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ς’ εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ αυτισ κα παρατακεί εωόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία ςασ πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ςτα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ –  ΤΕΥΔ  

ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α. ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 13θ/2020 ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

«ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», CPV 24455000-9, ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 39.680,62€ ΧΩΙΣ ΦΡΑ, ΘΤΟΙ 

43.200,00€ ΜΕ Φ.Ρ.Α., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», ( ΟΓΑΝΙΚΘ 

ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» - ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

2020, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ ΡΟΣΦΟΑ 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ). 

 
Μζροσ Ι: Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα ωορζαi  και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροωοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμωιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα ωορζα 
(αω) 

- Ονομαςία: Γ.Ν.Θ. Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ: 99221908 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: : ΕΛΕΝΘΣ ΗΩΓΑΦΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ , Τ.Κ.546 34 

- Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ: ΚΟΥΜΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

- Τθλζωωνο: 2313322328    

- Θλ. ταχυδρομείο: agdim-prom@3ype.gr 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.gennimatas-thess.gr & 
www.oagiosdimitrios.gr 

Β: Ρλθροωορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραωι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν 

CPV: 24455000-9 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ Α. ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 13θ/2020 ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 

«ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ», CPV 24455000-9, ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 39.680,62€ ΧΩΙΣ ΦΡΑ, ΘΤΟΙ 

43.200,00€ ΜΕ Φ.Ρ.Α., ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», ( 

ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ» - ΟΓΑΝΙΚΘ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»), ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 

ΤΟΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2020, ΜΕ ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ (ΧΑΜΘΛΟΤΕΘ ΤΙΜΘ). 
- Θ ςφμβαςθ αναωζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : ΡΟΜΘΘΕΙΑ 

- Εωόςον υωίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :  

- Αρικμόσ αναωοράσ που αποδίδεται ςτο ωάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 13θ/2020 

 

 

 

 

 

 

http://www.gennimatas-thess.gr/
http://www.oagiosdimitrios.gr/
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ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ   ΟΡΟΥ ΥΡΑΧΕΙ Θ ΕΝΔΕΙΞΘ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ                                                                                                  

                            Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ ωορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ ωορζα, αναωζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εωόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Τθλζωωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ ωορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εωόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….] 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν ωορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναωζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό ρικμό 

εγγραωισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραωισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναωζρετε: 

γ) Αναωζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραωι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςωορϊν 

κοινωνικισ αςωάλιςθσ και ωόρων ι να 

παράςχει πλθροωορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα ωορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναωζρετε:  

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι: 

α) Αναωζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ ωορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεωαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

ωορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναωορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

ωορζασ επικυμεί να υποβάλει προςωορά. 

[   ] 

       (ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εωόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζωωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορωζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 

(ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvi  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν ωορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α 

και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, δεόντωσ 

ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, είτε 

ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο τθσ 

ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 

       (ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

(Θ παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από τθν 

ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορωι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που προβλζπονται 

ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 

ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία 

υπεργολάβων). 

 (ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτθxi· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiii· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxv το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόωαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvi 

Εάν ναι, αναωζρετεxvii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόωαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αωορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xviii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, ο 

οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xix; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιωκθκανxx: *……+ 

(ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxi, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

 

Εάν όχι αναωζρετε:  

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόωαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόωαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναωζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόωαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόωαςθσ, 

εωόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ 

που οωείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναωερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 

αναωερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ 

*……] 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiii 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxiv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 

του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ ωορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ ωορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εωαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvi  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναωζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ ωορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν:  

*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ ωορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν: 

*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ ωορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxviii, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ ωορζασ ι 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

ωορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxix; 

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ ωορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxx κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναωερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροωορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ ωορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιωκθκαν: 

*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ ωορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν 

*+ Ναι *+ Πχι 
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που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα ωορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα ωορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να 

του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

(ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εωαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+  

 
 

  

        (ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ)    
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αωορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

ωορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 

αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 

Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 

ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 

ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxxii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο 

οικονομικόσ φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου 

οργανιςμοφ για να ζχει τθ δυνατότθτα να 

παράςχει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα 

εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ ωορζασ:  

* …+ *+ Ναι *+ Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

(ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ ωορζα για τον αρικμό 

οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 

απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι ο εξισ xxxiii: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροωορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναωζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ ωορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αωορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxv που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvi -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 
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αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναωζρετε: 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Το αςωαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ ωορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Πςον αωορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 





64 

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναωοράσxxxvii, 

ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που αναωζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναωοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναωζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxxxix: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που αναωζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 

Ρεριγρα

ωι 

ποςά θμερομθ

νίεσ 

παραλιπτ

εσ 

    

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

2) Ο οικονομικόσ ωορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxl, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

3) Ο οικονομικόσ ωορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

 

 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

4) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να 

εωαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

*....……+ 
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 
(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Ο οικονομικόσ ωορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxli όςον αωορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ ωορζα και, 

εωόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αωορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

7) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα μπορεί να 

εωαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ ωορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

9) Ο οικονομικόσ ωορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

(ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

10) Ο οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxlii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 





66 

 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Ο οικονομικόσ ωορζασ κα παράςχει τα 

απαιτοφμενα δείγματα, περιγραωζσ ι 

ωωτογραωίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ ωορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραωζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναωζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναωζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

  (ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

 

 

 

 

(ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ ωορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ ωορζασ 

ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αωορά το ςφςτθμα 

διαςωάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ ωορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ ωορζασ 

ςυμμορωϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αωορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

    (ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται 

από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εωαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθωίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εωόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορωζσ αποδεικτικϊν εγγράωων, 

αναωζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ ωορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραωα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliii, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxliv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlv 

(ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ      

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – IV 

ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ κακυςτζρθςθ, 

να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που αναφζρονταιxlvi, εκτόσ 

εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlvii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε 

δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο 

μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... 

*προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραωι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον 

εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναωοράσ)+. 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    
 
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται (για τα νομικά πρόςωπα) από τον εκπρόςωπο του οικονομικοφ φορζα. Ωσ 
εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα, νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
 

                                                           
i Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων ωορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ 
(ενόσ) κα αναωζρεται το ςφνολο αυτϊν 
ii Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

iii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ 

δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναωζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi  Επιςθμαίνεται ότι ςφμωωνα με το δεφτερο εδάωιο του άρκρου 78 “Πςον αωορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που 

ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί ωορείσ, μποροφν ωςτόςο να 

βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii Σφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για 

επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμωζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
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viii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 

11.11.2008, ς. 42). 

ix Σφμωωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναωζρεται ωσ “διαωκορά”. 

x Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραωο 1 του άρκρου 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ διαωκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και 

εωαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαωκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αωορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναωζρεται θ κείμενθ 

νομοκεςία). 

xi Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε 

με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµωερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναωϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 

xii Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο 

λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναωζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόωαςθσ-πλαίςιο. 

xiii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που 

ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ 

και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ 

διατάξεισ.". 

xv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αωορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ 

ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xviii Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xix Οικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ 

τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάωιο)  

xx Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν 

επάρκεια των μζτρων που λιωκθκαν.  

xxi Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ 

καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςωάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάωιο).  

xxii Σθμειϊνεται ότι, ςφμωωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εωόςον προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω 

ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ ωόρων ι αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμωζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαωϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των ωόρων ι των ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο 

οικονομικόσ ωορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οωείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ 

αςωάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμωωνα με το τελευταίο εδάωιο τθσ παραγράωου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςωοράσ  

xxiii Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xxiv Ππωσ αναωζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 .  

xxv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμωωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαωοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7)  

xxvi Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii Εωόςον ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναωορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix Ρρβλ άρκρο 48. 
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xxx  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμωωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαωοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2).  Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxii Ππωσ περιγράωεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί ωορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ οωείλουν να ςυμμορωϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που 

κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiii  Μόνον εωόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που αναωζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv  Μόνον εωόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ που αναωζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ.  

xxxviii Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl Πςον αωορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ ωορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ ωορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xli Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εωόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ 

ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlii Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει αποωαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορωι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του 

υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αωορά θ απάντθςθ. 

xliv Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xlv Επαναλάβετε όςεσ ωορζσ χρειάηεται. 

xlvi Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlvii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροωορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των 

εγγράωων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα ωορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβας 
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ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 

                      
       ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
    ΔΙΟΙΚΘΣΘ 3θσ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ 
     ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΘΣ 

     «Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» 

 
 

ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ  ……./202 
 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   Στθ Θεςςαλονίκθ, ςιμερα τθν …….   του ζτουσ, θμζρα ……………………….., 

 

οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι :  

α) το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ» που εδρεφει ςτθ Θεςςαλονίκθ                           , 

εκπροςωπείται νόμιμα  από τον                                  , Διοικθτι του Νοςοκομείου, ςτο εξισ: «Αϋ 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», 

 

β) τθσ εταιρίασ «………………….»  με ΕΔΑ:  ,……………………………………, ΤΚ: 16777 ΤΘΛ: 210-……………. ΦΑΞ: 210-

………………., ΑΦΜ ……………………….., ΔΟΥ: ………………………….., Email:  …………………………  νόμιμα 

εκπροςωποφμενθ από τον κ. ……………………………. ςτο εξισ: «Βϋ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Αϋ/08-08-2016), περί Δθμοςίων Συμβάςεων, 

Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 

2. ………………………………. 

3. ……………………………….. 

4. ………………………………..  

5. ……………………………….. 

6. ………………………………. 

 

ςυμωϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα εξισ: 

ΑΘΟ 1ο  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια ……………………….. 

………………………………….του ΓΝΘ «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ»  το είδοσ, που περιγράωεται ςτον 

κατωτζρω πίνακα:  

 

 

mailto:info@spinworks.gr
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Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΜΟΝ.

ΜΕΤ. 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

Γ. ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

1 
 
 
 

ΤΕΜ    

2      

3      

 

1.2. Το υπό προμικεια υλικό κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμωωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τουσ 

λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι  προςωορά του Ρρομθκευτι, 

που κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ.  

 

ΑΘΟ 2ο  

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ - ΤΟΡΟΣ  -  ΧΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ +ΤΙΜΘΝΘ ΡΑΑΤΑΣΘ 

Θ  ςφμβαςθ  αρχίηει να ιςχφει από τθν υπογραωι τθσ, ιτοι .…/…./20 και λιγει με τθν ολοκλιρωςθ του χρόνου 

…ζωσ                                                 …… με δικαίωμα 3μθνθσ παράταςθσ……………………… . 

Ο προμθκευτισ οωείλει να παραδϊςει το είδοσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ …………………………………από τθν 

……….. τθσ υπογραωισ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ καμία επιβάρυνςθ από πλευράσ του Νοςοκομείου μασ. 

Με το πζρασ τθσ αποςυςκευαςίασ και επίδειξθσ λειτουργίασ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ ςυντάςςεται 

ςχετικό πρωτόκολλο 

Το υπό προμικεια είδοσ κα παραδοκεί από το Βϋ ςυμβαλλόμενο με ιδία μζςα, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 

………………… …………….του Γ.Ν.Θ  «Γ.ΓΕΝΝΘΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΘΜΘΤΙΟΣ», με ευκφνθ του Βϋςυμβαλλόμενου 

από ειδικευμζνο προςωπικό, ςφμωωνα με τουσ κανόνεσ που ιςχφουν και τουσ κανονιςμοφσ του 

καταςκευαςτικοφ οίκου και των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Νοςοκομείου. 

 

ΑΘΟ 3ο  

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ 

3.1. Με απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o 

Ρρομθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εωόςον 

δεν ωόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο 

ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του. 

3.2. Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, 

εωόςον: 

- Το είδοσ δεν ωορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου. 

- Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

3.3. Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθ ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται με απόωαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαωερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι 

κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016. 

3.4.   Σε περίπτωςθ παράδοςθσ του είδουσ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ  τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί 

τθσ ςυμβατικισ τιμισ, ζπειτα από απόωαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ 

διαδικαςία των άρκρων 208 & 209  του Ν.4412/2016.  

3.5.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το είδοσ ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του 

ςυμβατικοφ χρόνου, όπωσ διαμορωϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου 

τθσ παράταςθσ που ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του προμθκευτι,  τα πρόςτιμα του 

άρκρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία που ορίηει το άρκρο αυτό. 
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3.6.  Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςωζρων ευκφνεται και για κάκε 

ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ.  

3.7.  Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςωζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί 

του, δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν 

ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά 

το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.  

Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςωζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ 

διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ 

ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ. 

 

ΑΘΟ 4ο  

ΡΕΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ  

Σχετικά   με   τθν   παροχι   εγγυιςεων   από   τον   προμθκευτι   για   τθν   τιρθςθ  των  όρων τθσ ςφμβαςθσ 

προμικειασ ιςχφουν τα ακόλουκα: 
 4.1 Ανάδοχοσ ςτον οποίο κατακυρϊκθκε ι ανατζκθκε θ προμικεια, υποχρεοφται να προςζλκει εντόσ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, για τθν υπογραωι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, 
προςκομίηοντασ και τθν προβλεπόμενθ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία κα καλφπτει ποςό 
ίςο με ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το ΦΡΑ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) τουλάχιςτον μινα από το ςυνολικό χρόνο ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. 

4.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ ποςοφ ………. το οποίο 

αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% τθσ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ ΦΡΑ) και για το χρονικό διάςτθμα των δφο ετϊν, 

ςφμωωνα με τθν προςωορά, από τθν επιτυχι διενζργεια τθσ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ του 

εξοπλιςμοφ. 

4.3. Στθν ωσ άνω εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνονται υλικά ι εργαςίεσ που κα χρειαςτοφν για κάκε 

περίπτωςθ επιςκευισ. Ρεριλαμβάνονται ετιςιοσ ζλεγχοσ καλισ και αςωαλοφσ λειτουργίασ, κακϊσ και όλα τα 

τυχόν απαιτοφμενα ανταλλακτικά, ενϊ δεν περιλαμβάνονται τα κάκε ωφςθσ  αναλϊςιμα υλικά και τυχόν 

βλάβεσ που κα προκφψουν από κακι ι βίαιθ χριςθ. 

4.4. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προμθκευτισ δεν ςυμμορωϊνεται προσ τισ ωσ άνω υποχρεϊςεισ του, το 

Νοςοκομείο μπορεί να προχωριςει ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ( π.χ. επιςκευι από άλλο ωορζα ι 

αντικατάςταςθ), ςε βάροσ του και για λογαριαςμό του. 

4.4. Ο προμθκευτισ εγγυάται τον απρόςκοπτο εωοδιαςμό του Νοςοκομείου με εξαρτιματα και 

ανταλλακτικά, για διάςτθμα δζκα (10) ετϊν από τθν οριςτικι παραλαβι ςε πλιρθ λειτουργία, 

ςυμπεριλαμβανόμενθσ και τθσ περιόδου εγγφθςθσ.  

4.5. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ότι αωορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναωερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ 

διακιρυξθσ και ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΘΟ 5ο  

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Ο πρϊτοσ με τθν ωσ άνω ιδιότθτά του ανακζτει ςτο δεφτερο τθν προμικεια 

…………………………………………………………………………………. για τισ ανάγκεσ 

……………………………………………………………………, του Γ.Ν.Θ. “Γ.Γεννθματάσ – Ο Αγιοσ Δθμιτριοσ”» με ΣΥΝΟΛΙΚΘ 

ΔΑΡΑΝΘ ………………………………. € με Φ.Ρ.Α. 

5.1  Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ανωτζρω προμικειασ του είδουσ, κα γίνει μετά  τθν υπογραωι του ςχετικοφ 

πρωτοκόλλου οριςτικισ- ποιοτικισ παραλαβισ των ειδϊν αυτϊν και τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ 

τιμολογίου, ςτο οποίο κα αναγράωεται θ τιμι ςε Ευρϊ, κακϊσ και δελτίου ωορολογικισ και αςωαλιςτικισ 

ενθμερότθτασ. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€) και ο χρόνοσ εξόωλθςθσ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, 

υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου πϊλθςθσ από τον προμθκευτι. 
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5.2  Θ εξόωλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που 

προβλζπονται ςτο ςχετικό άρκρο 200 του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόωλθςθ 

τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά ωορολογικισ και 

αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.).  

Το Νοςοκομείο δεν ευκφνεται για κακυςτζρθςθ πλθρωμισ του προμθκευτι, όταν αυτι οωείλεται ςε 

υπαιτιότθτα αυτοφ όπωσ π.χ. ςε μθ ζγκαιρθ παράδοςθ του τιμολογίου, ςε λανκαςμζνθ ζκδοςθ αυτοφ, ςε 

ςυμβατικζσ παραβάςεισ ι άλλοι παράγοντεσ , άςχετοι προσ το Νοςοκομείο, τθν προκαλοφν 

5.3. Σε περίπτωςθ που θ εξόωλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο 

κακίςταται υπεριμερο, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εωαρμογισ των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ». 

5.4.  Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ : 

- Υπζρ του Κεωαλαίου Κοινωνικισ και Ανκρωπιςτικισ Αντίλθψθσ του Υπουργείου Υγείασ ςε  Άρκρου 3 εδ. 

Εϋπερ. εεϋτου  Ν. 3580/2007:……………………….. 2% 

- Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (Ν. 44605/2019): ………0,07% 

- Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςωυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.- n.4412/2016): …….0.06% 

- Επί των ποςϊν των δφο τελευταίων κρατιςεων παρακρατείται τζλοσ χαρτοςιμου εκ ποςοςτοφ 3%, πλζον 

ειςωοράσ υπζρ Ο.Γ.Α ποςοςτοφ 20%, υπολογιηόμενου επί του τζλουσ χαρτοςιμου. 

5.5.. Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των ειδϊν παρακρατείται ο  προβλεπόμενοσ ΚΦΔ ωόροσ ειςοδιματοσ 

4%. 

5.6. Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

5.7. Τα ζξοδα μεταωοράσ και ωορτοεκωόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

 

ΑΘΟ 6ο  

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

6.1. Ο Ρρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ ωόρτωςθ – παράδοςθ του υπό 

προμικεια υλικοφ, εωόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ 

απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων 

άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζωικτο ςτον Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι 

μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

 6.2. Σε εωαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι 

(20) θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναωζρει εγγράωωσ και να 

προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν 

προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ  

για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.  

6.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του 

Ρρομθκευτι και μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν 

ςυνιςτοφν λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

 

ΑΘΟ 7ο  

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ 

Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράωωσ, ςε 

αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόωαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Νοςοκομείου.  Ζχουν πλιρθ ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ 

ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ αυτισ, α) θ πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαωζροντοσ, β) 

θ τεχνικι και οικονομικι προςωορά του Ρρομθκευτι και γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά 

ωυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
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ΑΘΟ 8ο  

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάκε διαωορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εωόςον 

απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αωορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του 

χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο Ρρομθκευτισ πρζπει 

να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποωαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόωαςι 

του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαωερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόωαςθ επί 

τθσ αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν 

απόωαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαωορά προσ επίλυςθ 

ενϊπιον των αρμοδίων Δικαςτθρίων. 

8.2. Κάκε διαωωνία ι διαωορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και 

δεν κα ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια 

δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

8.3.  Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εωαρμόηονται οι περί δθμοςίων ςυμβάςεων διατάξεισ, 

όπωσ ιςχφουν κάκε ωορά (Ν.4412/2016 κλπ). Θ εωαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ 

άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου, που απορρζουν από τισ ςυναωείσ με τθν ςφμβαςθ διατάξεισ του 

Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. 

Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, και 

αωοφ αναγνϊςκθκε, αναγνωρίςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράωεται νόμιμα από τουσ δφο ςυμβαλλομζνουσ. 

 

Ο  Ι     Σ  Υ  Μ  Β  Α  Λ  Λ  Ο  Μ  Ε  Ν  Ο  Ι 
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