
  

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                                                          ΑΤΑ          29-03-2023 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                       Αρ. Ρρωτ.: 7915 

6θ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΡΕΙΦΕΕΙΑ                                                                 α/α Συςτιματοσ : 182879 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ 

ΤΜΘΜΑ              : ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ 

ΓΑΦΕΛΟ            : ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 

ΛΟΦΟΣ ΡΕΑΝΚΘΣ 1-ΑΤΑ 

Τ.Κ. 47100 

ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ :   Δθμουλά Α.  

                                 Βαςςιοφλα Γ. 

                                 Τςατςαρϊνθ Μ. 

                                 Κεπενόσ Λ. 

                                Νάςτου Σπ. 

Τθλζφωνο            : 2681361128 

e-mail: promithies@gnartas.gr 

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ Αρικ.  Δ.Σ. 11/2023 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΕΞΑΚΙΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ)» (CPV : 33696100-6), ΜΕ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ ΤΘΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΑΡΟΨΘ ΡΟΣΦΟΑ ΜΟΝΟ 

ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 476.360,15€ ΣΥΜΡΕ. ΦΡΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΘ, ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ. 

 

 





 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Σελίδα 2 
                                                                                                                                                                    ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΛΝΤΕΛΕΣ 

Ρεριεχόμενα 

ΡΕΙΕΧΠΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ ................................................................................................................................ 4 
1.2 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ................................................................................................................... 4 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................ 5 
1.4 ΚΕΣΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ .................................................................................................................................................. 6 
1.5 ΡΟΚΕΣΜΛΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ....................................................................................................................... 8 
1.6 ΔΘΜΟΣΛΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 8 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ...................................................................................................... 9 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ..........................................................................................................10 

2.1 ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ......................................................................................................................................... 10 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .............................................................................................................................. 10 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................... 10 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –   ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ – ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ........................................................................................ 10 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ – Ε.Ε.E.Σ./ΤΕΥΔ .................................................................................................................................... 10 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV –ΆΛΛΕΣ ΔΘΛΩΣΕΛΣ ................................................................................................................................... 10 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ.................................................................................................... 10 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ .................................................................................................... 10 
ΡΑΑΤΘΜΑ VIΛ – ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................................... 10 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ............................................................................... 10 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ............................................................................................................................... 10 
2.1.4 Γλϊςςα........................................................................................................................................................ 11 
2.1.5 Εγγυιςεισ .................................................................................................................................................... 11 
2.1.6 Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων ......................................................................................................... 12 

2.2 ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΛΤΘΛΑ ΡΟΛΟΤΛΚΘΣ ΕΡΛΛΟΓΘΣ .......................................................................................... 12 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ................................................................................................................................ 12 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .................................................................................................................................. 13 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ..................................................................................................................................... 13 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ...................................................................... 17 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα........................................................................................................ 17 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ......................................... 18 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Τπεργολαβία .......................................................................................... 18 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ...................................................................................................... 19 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .................................................................................19 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα ................................................................................................................................................20 

2.3 ΚΛΤΘΛΑ ΑΝΑΚΕΣΘΣ ............................................................................................................................................. 24 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ..................................................................................................................................... 24 

2.4 ΚΑΤΑΤΛΣΘ - ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ ................................................................................................................ 25 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν ........................................................................................................... 25 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν ................................................................................................ 25 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ............................................. 28 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ .......................................................................................................................................28 
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά ......................................................................................................................................................29 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν .............................................................................................................................................................. 29 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................. 29 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν .................................................................................................................... 30 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................32 

3.1  ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ............................................................................................................ 32 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν .................................................................................................... 32 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ............................................................................................................................. 32 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΡΟΣΩΛΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΡΟΣΩΛΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 33 





 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Σελίδα 3 
                                                                                                                                                                    ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΛΝΤΕΛΕΣ 

3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................................... 35 
3.4 ΡΟΔΛΚΑΣΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΛΝΘ ΚΑΛ ΟΛΣΤΛΚΘ ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ................................................................ 35 
3.5 ΜΑΤΑΛΩΣΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ ........................................................................................................................................ 38 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ......................................................................................................................39 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΛΣ  (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ) ............................................................................ 39 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑ ..................................................................................................... 39 
4.3 ΠΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.............................................................................................................................. 40 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΛΑ ...................................................................................................................................................... 40 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ....................................................................................................... 41 
4.6 ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................ 41 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .........................................................................................................43 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................. 43 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΛΣ ................................................................................................. 44 
5.3 ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 45 
5.4 ΔΛΚΑΣΤΛΚΘ ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ ............................................................................................................................... 46 

6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ .....................................................................................................................47 

6.1  ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................................... 47 
6.2  ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................................................. 47 
6.3  ΔΛΑΚΕΛΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................................................. 48 
6.4  ΑΡΟΛΨΘ ΣΥΜΒΑΤΛΚΩΝ ΥΛΛΚΩΝ – ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΣΘ .................................................................................................... 48 
6.4  ΑΡΟΛΨΘ ΡΑΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΛΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ............................................................................................................. 48 
6.5  ΔΕΛΓΜΑΤΑ – ΔΕΛΓΜΑΤΟΛΘΨΛΑ – ΕΓΑΣΤΘΛΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ .......................................................................................... 49 
6.6  ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ ...................................................................................................................... 49 
6.7  ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΛΜΘΣ ...................................................................................................................................... 49 
6.8  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ- ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................................................................. 50 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................51 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – ΑΝΑΛΥΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΚΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................... 51 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ –  ΕΛΔΛΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ (ΤΕΧΝΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ)................................................................. 53 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛΛ –  ΕΕΕΣ ................................................................................................................................................. 68 
ΤΠΟΓΡΑΦΗ__ΡΑΑΤΘΜΑ ΛV – ΆΛΛΕΣ ΔΘΛΩΣΕΛΣ ΆΛΛΕΣ ΔΘΛΩΣΕΛΣ .................................................................................... 83 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ.................................................................................................... 84 
ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ .................................................................................................... 84 
ΡΑΑΤΘΜΑ VIΛ –ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................................................................................................ 86 

 





 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Σελίδα 4 
                                                                                                                                                                    ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΛΝΤΕΛΕΣ 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Επωνυμία Γ.Ν ΑΤΑΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999130600 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ Γ.Ν ΑΤΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΟΦΟΣ ΡΕΑΝΚΘΣ  1 

Ρόλθ ΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 47100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS 06070 

Τθλζφωνο 2681361128 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) promithies@gnartas.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ΤΣΑΤΣΑΩΝΘ Μ. - ΒΑΣΣΛΟΥΛΑ Γ. ΔΘΜΟΥΛΑ Α. 
-ΚΕΡΕΝΟΣ Λ-ΝΑΣΤΟΥ Σ. 

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

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)  

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου «ΓΕΝΛΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΛΟ ΑΤΑΣ», αποτελεί 
μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι (κατ’ άρκρο 2 παρ.1 περ. 2,3 Ν. 4412/2016) και ανικει ςτο Δθμόςιο Τομζα 
(ΝΡΔΔ). 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ι άλλθ 
διεφκυνςθ www.gnartas.gr 

 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι …. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει 
τθν με Κ.Α.Ε. : 1359.01 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2023-2024-
2025 του Γ. Ν. Άρτασ . 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχουν εκδοκεί: 

Τθν  αρικ. 1912/24-01-2023 Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ: ΨΣΘΧ4690ΒΒ-ΘΦ0   

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

   

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΙΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ)» (CPV : 33696100-6), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ: 
476.360,15€ ςυμπερ. ΦΡΑ, για τα δφο (2) ζτθ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Λ τθσ παροφςασ.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων, (CPV: 33696100-6). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

Γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο τθσ προμικειασ των παρακάτω Ρινάκων των τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν, διευκρινίηεται δε ρθτά ότι οι προςφορζσ πρζπει να καλφπτουν το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ του είδουσ ι των ειδϊν τθσ ωσ άνω προμικειασ.   
Ρροςφορζσ για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ δεν γίνονται δεκτζσ.  
 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

1Θ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ  
ΚΛΑΣΣΙΚΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
 

3.662,00 € 6% 3.881,72 € 

2θ  

ΟΜΑΔΑ 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ  
ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΩΝ-
COOMBS ΜΕ ΤΘ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ  
ΣΤΘΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 

141.765,25€   13% 160.194,73 € 

3θ  

ΟΜΑΔΑ 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

 

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΜΕ ΡΛΘΩΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ  
ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ   
ΣΤΕΕΑΣ ΦΑΣΘΣ  
ΜΕ ΡΑΑΧΩΘΣΘ  
ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ   

67.277,00 € 6% 71.313,62 € 
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4θ  
ΟΜΑΔΑ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 
 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ  
ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ  
ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
 

2.250,00 € 24% 2.790,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 214.954,25 € 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

 238.180,07 € 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 
 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δφο (2) ζτθ.  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 476.360,15€ ΣΥΜΡΕ. ΦΡΑ, ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΘ 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 
Λ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΘΣ.  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

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

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

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

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 
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 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

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

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

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

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

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  
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 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

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

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

 του Ν. 3329/2005 «Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ»   
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

 του Ν. 3580/2007 «Ρρομικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ    

 Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

 τον Ν. 3918/2011 (άρκρα 13,14) (Αϋ 31) «Διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα υγείασ και άλλεσ 
διατάξεισ όπωσ αυτό (άρκρο 13) τροποποιικθκε από τον Ν. 4052/2012 άρκρο 14. 

 τον Ν.3846/2010 (άρκρο 24) «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και άλλεσ διατάξεισ» 

 τον Ν. 4497/2017 (άρκρο 107), τροποποιιςεισ του Ν. 4412/2016 (Αϋ147).  

Τθν αρικ. 1/11-1-2023 (κζμα 8ο) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν, ζγκριςθ διενζργειασ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, ποςοτιτων, 
προχπολογιςμοφ, κριτθρίου κατακφρωςθσ, κακϊσ και του οριςμοφ επιτροπισ διενζργειασ - αξιολόγθςθσ 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν προμικεια: «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΕΞΑΚΙΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ)» (CPV : 33696100-6), με 
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ: 476.360,15€ ςυμπερ. ΦΡΑ,  για τα δφο (2) ζτθ. 

  Τθν αρικ. 5/10-03-2022 (Κζμα 1ο) απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Άρτασ, με τθν οποία εγκρίνεται ο προχπολογιςμόσ οικονομικοφ ζτουσ 2023. 

 Θ αρικ. Β2.α./Γ.Ρ. 15894/21-3-2023 (ΑΔΑ: ΨΓΘ6465ΦΥΟ-70Σ) απόφαςθ του Υπουργείου Υγείασ 
περί ζγκριςθσ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2023 του Γενικοφ Νοςοκομείου Άρτασ. 

. 

 1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 04-05-2023 και ϊρα 17:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr) του ωσ 
άνω ςυςτιματοσ, τθν 10-05-2023, θμζρα ΤΕΤΑΤΘ και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 16/03/2023 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν E.E.S.: 2023/S 057-169628. 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΔΜΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 182879 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) ςτάλκθκε για δθμοςίευςθ ςτισ 29-03-2023 και 
δθμοςιεφκθκε και ςτον Ελλθνικό Τφπο ςτισ  30-03-2023, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 ςτθν 
Εφθμερίδα :   ΘΧΩ ΤΘΣ ΑΤΑΣ 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ), ςτισ 29-03-2023 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρικε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.gnartas.gr  ςτισ 29-03-2023 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί : α)  ΕΜΡΟΛΚΟ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟ ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ email : 
info@acci.gr β) ΕΜΡΟΛΚΟ ΚΑΛ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΚΟ ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ e-mail : root@ebeth.gr γ) 
ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΑΤΑΣ epimarta@otenet.gr 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει είτε τθν Ανακζτουςα Αρχι είτε τον Οικονομικό 
Φορζα κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρκρα 1 παρ. 
3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gnartas.gr/
mailto:root@ebeth.gr
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ     

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. ted E.E.S.: 2023/S 057-169628 Ρροκαταρκτικι Ρροκιρυξθ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί είτε 
από τθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, είτε από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο «προφίλ 
αγοραςτι» τθσ. 

2. θ με αρ. ted E.E.S.: 2023/S 057-169628 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ: 23PROC012386350), όπωσ 
αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –   ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ    

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – Δ.Δ.E../ΣΔΤΓ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV –Άιιεο Γειώζεηο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – ρέδην ύκβαζεο 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπζντε (15) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 

τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα 

παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 

ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε 
περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 
με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ  ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

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

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

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

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

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

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

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ 

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

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

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ , που 
ανζρχεται ςτο 2 % τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  εκτόσ ΦΡΑ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΛΛΛ 
τθσ παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ 
λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

 2.2.3.1 Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 
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- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) 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 φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι  

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι  Ζλλθνασ  πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

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

2.2.3.3        Δεν εφαρμόηεται  
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα 
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 
ςχετικό γεγονόσ. 

2.2.3.5.  *Δεν εφαρμόηεται+ 

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

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 
ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

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

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

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ . 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ ωσ άνω απαίτθςθ πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

- μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) τουλάχιςτον ίςο με το 
100% τθσ ετιςιασ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ 

- ςυνολικό ειδικό κφκλο εργαςιϊν «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΙΒΩΣΘ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ 
ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ)» (CPV : 33696100-6)κατά τθν τελευταία τριετία (2020, 2021, 2022) 
τουλάχιςτον ίςο με το 100% τθσ ετιςιασ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ ςφμβαςθσ 

- πιςτολθπτικι ικανότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το 100 % τθσ ετιςιασ προχπολογιςκείςασ δαπάνθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ 
ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςε οριςμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι πρότυπα ΟΡΩΣ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ 
ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν πιςτοποιθτικά εκδιδόμενα από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ ελζγχου τθσ 
ποιότθτασ, αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ καταλλθλότθτα των αγακϊν- 
μθχανθμάτων,( πρότυπα ISO 13485., ISO 9001). 

α)Τα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό που 
βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ 
οποία αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 
130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό κα πρζπει μαηί με τθν 
προςφορά να κατατεκοφν τα ανάλογα πιςτοποιθτικά που αντιςτοιχοφν ςτθν κατθγορία ςτθν οποία ζχει 
ταξινομθκεί το εν λόγω προϊόν. Αν κάποιο προϊόν δεν εντάςςεται ςτθ διαδικαςία τθσ ςιμανςθσ CE, αυτό 
κα αναφζρεται ρθτά ςτθν προςφορά. 

β)Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με το πρότυπο 9001 ι 13485 ι ιςοδφναμο ςε  

ιςχφ 

O καταςκευαςτισ του προϊόντοσ να διακζτει πιςτοποίθςθ για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το 
πρότυπο ISO 13485. 

Ο  ανάδοχοσ / εταιρεία – αντιπρόςωποσ του προϊόντοσ να διακζτει πιςτοποίθςθ για τθ  διαχείριςθ τθσ 
ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. 

Ο  ανάδοχοσ / εταιρεία – αντιπρόςωποσ του προϊόντοσ να διακζτει βεβαίωςθ  ςυμμόρφωςθσ  με τθν 
Υπουργικι  Απόφαςθ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ/1348/2004. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ  Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.   

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 
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2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ  Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.8.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.8.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.8.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.8.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7  τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα (ΕΕΕΣ),  το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ.  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 
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Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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 το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά 
από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ  και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5. και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 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 περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
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i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3*Δεν εφαρμόηεται+ 

 

 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ 
άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ 
άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν όςα ζγγραφα αναφζρονται ςτθν παράγραφο αυτι. (ΠΡΩΣ ΟΙΗΕΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 
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Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι 
πιςτοποιθτικά 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ , προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ  το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

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

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

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ  που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.8. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.10. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

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

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 
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βάςει τιμισ  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ   

γηα ην ζύλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο  πνζόηεηαο. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, 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. 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ–Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
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(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά 
όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

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

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
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α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 





 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Σελίδα 28 
                                                                                                                                                                    ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΛΝΤΕΛΕΣ 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία να 

δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των οποίων οι     

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 
είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, 
ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα 
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 υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 

Σε περίπτωςθ ατομικισ επιχείρθςθσ  βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ από τθν αρμόδια ΔΟΥ  

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα, κατά περίπτωςθ 
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 

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

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ 
και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ διακιρυξθσ. 

Ρεραιτζρω, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf 
(ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΛV τθσ παροφςασ. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ.  

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θα πρζπει να αναφζρεται θ αντιςτοιχία του κωδικοφ τθσ κάκε  Υπθρεςίασ  με κωδικό του 
Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ. Κατά τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν, οι τιμζσ δεν 
επιτρζπεται να είναι ανϊτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του Ραρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ ΕΡΥ. (Ν. 
3918/2011 άρκρο 13, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τον Ν. 4052/2012 άρκρο 14). Σε περίπτωςθ που θ 
υπό ανάκεςθ Υπθρεςία δεν είναι καταχωρθμζνθ  ςτο Ραρατθρθτθρίου τιμϊν  τότε οι τιμζσ δεν 
επιτρζπεται να είναι ανϊτερεσ από τθν αντίςτοιχθ προχπολογιηόμενθ τιμι τθσ διακιρυξθσ . Σε 
διαφορετικι περίπτωςθ οι προςφορζσ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

 

 Επίςθσ  κα  πρζπει να αναφζρεται υποχρεωτικά  με ΥΡΕΥΘΥΝΘ ΔΘΛΩΣΘ ότι δεν υπάρχει αντιςτοίχιςθ 
με το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν (άρκρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986), θ οποία κα επιςυνάπτεται ςτθν οικονομικι 
προςφορά εντόσ του οικείου φακζλου. 

 

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

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 
(δϊδεκα ) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν  
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Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 
κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

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

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ  

ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
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θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του 
(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν 10-05-2023 και ϊρα  10.00 π.μ.  

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
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των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 
τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων 
τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, Τεχνικισ Ρροςφοράσ και Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου 
ςταδίου τθσ διαδικαςίασ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ 
ΑΕΡΡ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςα 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 
Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των 
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
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κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  
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 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ  Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί 
προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 





 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Σελίδα 37 
                                                                                                                                                                    ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΛΝΤΕΛΕΣ 

ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ 
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Ρ.Ρ. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει 
και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Ρ.Ρ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του 
οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου. 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Ρ.Ρ., τθν 
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 
Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 
διαδίκων. 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 
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διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 
 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο, θαιήο ιεηηνπξγίαο) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν 
παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον 
ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα (1) ζνα  μινα .  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από 
τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 
Αν τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ 
καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία 
του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων 
και του εκπρόκεςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

Για οποιαδιποτε διαφορά ανακφψει, αρμόδια είναι τα πολιτικά και/ι διοικθτικά Δικαςτιρια τθσ 
περιφζρειασ Άρτασ. 
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4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του 
υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Τπεξγνιαβία   

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 υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/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, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 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 περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι 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 αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 
τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

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, εφόςον: 

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 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 απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 
οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 
είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο  

 α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν   

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν 
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, όπου κατ’ 
ελάχιςτον είναι: 
1. Τιμολόγιο του αναδόχου. 
2. Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
3. Κατάςταςθ προςωπικοφ, ςτθν οποία κα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιιςεισ (νζεσ προςλιψεισ, 
απολφςεισ, ωράριο εργαςίασ κ.λπ.), κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ. 
4. Αντίγραφο του τρζχοντοσ ΑΡΔ (Αναλυτικι Ρεριοδικι Διλωςθ) από τον ΕΦΚΑ 

5. Κατάςταςθ απόδοςθσ των Αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για το απαςχολθκζν ςτο ζργο προςωπικό του 
Αναδόχου, ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα, αναλόγωσ των εγκυκλίων του φορζα, ςχετικά με το 
λθξιπρόκεςμο των αναλογουςϊν ειςφορϊν, με κεϊρθςθ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ι άλλο 
αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνφεται θ καταβολι. 
6. Υπεφκυνθ Διλωςθ του Αναδόχου ότι ζχει καταβάλει τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ, τουσ μιςκοφσ, τα 
επιδόματα κ.λπ. ςτο απαςχολθκζν προςωπικό. 
7. Αντίγραφο μιςκολογικισ κατάςταςθσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, 
υπογεγραμμζνθ από το προςωπικό ωσ προσ τθν εξόφλθςι του. 
8. Ρρωτόκολλο παραλαβισ και βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ ότι οι υπθρεςίεσ 
εκτελζςκθκαν κανονικά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)  

β)Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου 

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

δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου 

ε) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΡΑ) υπζρ του Δθμοςίου, που 
παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (άρκρο 36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
 
Στ)  Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν 
αφαίρεςθ του ΦΡΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ οποία ειςιχκθ με το 
άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, 
και επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010 
 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει 

Ο ΦΡΑ καταβάλλετε από τθν υπθρεςία. 
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Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το 
άρκρο 24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/20161 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία, θ οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ.  

Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
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ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 
αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 
που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 
διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν 
επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον 
κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
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τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

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

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά  

Θ εκτζλεςθ των παραγγελιϊν κα γίνεται τμθματικά ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Άρτασ και εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ ςχετικι παραγγελία του αρμόδιου 
τμιματοσ του Νοςοκομείου. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του 
Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Θ παράδοςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του Νοςοκομείου μζςα ςε 
τριάντα  (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με ζξοδα και ευκφνθ του 
προμθκευτι/ Αναδόχου και κα παραμείνει και μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν εξάντλθςθσ 
των αναλωςίμων. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθ λιξθ του χρόνου, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του 
προμθκευτι εκπτϊτου. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από αρμόδια επιτροπι  παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό  και  κα εκδίδει  ςχετικά πρωτόκολλα  παραλαβισ . 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ 
και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ.  

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

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

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

 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπι ι ειδικι επιτροπι, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με 
τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω 
νόμου  

Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
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ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ 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 κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ 
παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από 
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν 
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία 
τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. 

6.3  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο (2) ζτθ. 

 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

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 τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

6.3.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
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εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

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

6.3.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

  Καηά ην ζηάδην αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, νη πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα επίδεημεο ηνπ ηξόπνπ δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα πξνζθεξόκελα πιηθά 

θαη αλαιπηέο, εθόζνλ ηνπο δεηεζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο. 

Όπσο απαηηείηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι  προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, 
ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν  κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ 
καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν παράγραφο 
4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Δεν επιτρζπεται αναπροςαρμογι τιμισ  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Αναπροςαρμογι τθσ ςυμβατικισ τιμισ (αφξθςθ ι μείωςθ) ανάλογα με τισ τρζχουςεσ ςτθν αγορά τιμζσ 
και ςφμφωνα με τθν αρικ. πρωτ. 2040/13-4-2022 Εγκφκλιο τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Α.ΔΘ.ΣΥ.) με Θζμα «Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν αφξθςθ των τιμϊν και τα προβλιματα ςτθν 
εφοδιαςτικι αλυςίδα λόγω τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, τθσ κρίςθσ ςτθν Ουκρανία και των ςυνεχιηόμενων 
ςυνεπειϊν του COVID-19» (ΑΔΑ: Ψ9Γ5ΟΞΤΒ-ΣΤΕ) μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεςθ και μόνο όταν προκφπτει 
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με ακρίβεια θ διαφορά που μετακυλίεται ςτο τελικό προϊόν που είναι το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 
Από τα αποδεικτικά που κα προςκομιςτοφν κα πρζπει να προκφπτει με ςαφινεια το ακριβζσ ποςό 
αφξθςθσ των δαπανϊν για το ςυμβατικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

6.8.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.8.2 Εάν ο ανάδοχοσ 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 ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.8.3 Σε αμφότερεσ 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 παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο 

ΜΔΡΟ Α’: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ παροφςα αφορά  τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΚΡΙΒΩΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ 

ΑΙΜΑΣΟ (ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)» (CPV : 33696100-6) 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
  Σακηικός Γιαγωνιζμός κάηω ηων ορίων με γραπηές 

ζθραγιζμένες προζθορές  

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ 
Η πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Θμερομθνία ζναρξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ 

προςφορϊν: 29-03-2023 

Θμερομθνία λιξθσ θλεκτρονικισ υποβολισ προςφορϊν: 

04-05-2023 

Θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ προςφορϊν: 

10-05-2023 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο (Γξ. Πξνκεζεηώλ)  

(ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΔΩ ΣΗ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΟΤ ΔΗΓΗ  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓOY 
(Ωο παξαθάησ πίλαθαο θαη  Παξάξηεκα IV ησλ 

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ) 

ΚΩΓΗΚΟ CPV CPV: 33696100-6  

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΖ - 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 
Γεληθό Ννζνθνκείν Άξηαο  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

(ζηην οποία σπάρτει πλήρης, 

άμεζη και δωρεάν πρόζβαζη 

www.gnartas.gr 
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ζηα έγγραθα ηης ύμβαζης) 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Τριακόςιεσ εξιντα (360) θμζρεσ 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ 

ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ OI 

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ / 

ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΖ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ 

ΓΑΠΑΝΖ ΜΔ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 476.360,15€ ςυμπερ. Φ.Ρ.Α.  

ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΘ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΟΤ 

ΒΑΡΤΝΔΗ 

Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ. 

ΚΑΕ 1359.01  

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

ΓΔΗΓΜΑ 

Καηά ην ζηάδην αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, νη 

πξνκεζεπηέο πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

επίδεημεο ηνπ ηξόπνπ δηελέξγεηαο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα 

πξνζθεξόκελα πιηθά θαη αλαιπηέο, εθόζνλ ηνπο 

δεηεζεί από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο. 

Όπσο απαηηείηαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

ΠΟΟΣΖΣΑ (ως εμθαίνεηαι ζηο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Γύν  (2) έηε.  

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ 

ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΕΡΛΣΘΜΘ 

ΕΦΘΜΕΛΔΑ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ 

ΕΝΩΣΘΣ 

 29-03-2023 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘΣ 

ΣΤΟΝ ΤΥΡΟ 
30-03-2023 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ 
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(Κωδικόσ ΝUTS: EL 541) 

ΚΑΤΘΣΕΛΣ ΕΡΛ ΤΘΣ ΤΛΜΘΣ ΤΩΝ 

ΕΛΔΩΝ 

Οι τιμζσ υπόκεινται ςτισ υπζρ του Δθμοςίου και τρίτων νόμιμεσ 

κρατιςεισ 

ΦΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ 

 

Κατά τθν πλθρωμι παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα 

με το άρκρο 24 του Ν. 2198/94. 

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αναλυτικότερα:  

ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

1Θ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΘΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ 
ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 
ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
 

3.662,00 € 6% 3.881,72 € 

2θ ΟΜΑΔΑ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 
 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΩΝ-
COOMBS ΜΕ ΤΘ 
ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΘΛΩΝ 
ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 

141.765,25 €   13% 160.194,73 € 

3θ ΟΜΑΔΑ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 
 

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΜΕ ΡΛΘΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ  ΣΤΕΕΑΣ ΦΑΣΘΣ 
ΜΕ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ   

67.277,00 € 6% 71.313,62 € 

4θ ΟΜΑΔΑ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 
 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ 
ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
 

2.250,00 € 24% 2.790,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 214.954,25 € 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 
 

 238.180,07 € 
ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 
 

 

 

Συνολικοφ προχπολογιςμοφ: 476.360,15€ ςυμπερ. ΦΡΑ, για δφο (2) ζτθ. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ) 

 

Θ προχπολογιςκείςα ςυνολικι δαπάνθ για ζνα (1) ζτοσ ςυνοψίηεται ςτον κάτωκι πίνακα: 
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ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΦΡΑ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

1
Θ
 ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
 

3.662,00 € 6% 3.881,72 € 

2
θ
 ΟΜΑΔΑ  

 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ 
ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΩΝ-COOMBS ΜΕ 
 ΤΘ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΘΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 

141.765,25 € 13% 160.194,73 € 

3
θ
 ΟΜΑΔΑ  

 
ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
ΜΕ ΡΛΘΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ  
ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ  ΣΤΕΕΑΣ ΦΑΣΘΣ ΜΕ 
ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ   

67.277,00 € 6% 71.313,62 € 

4
θ
 ΟΜΑΔΑ  

 
ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
 

 2.250,00 € 24% 2.790,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΘΣΙΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 214.954,25 €  238.180,07 € 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΞΑΚΙΒΩΣΘ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΙΣ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ)  

 

ΤΑ ΡΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΘ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

Οι ανοςοαιματολογικζσ εξετάςεισ περιλαμβάνουν τον προςδιοριςμό των ομάδων αίματοσ 
ΑΒΟ, Rhesus και των λοιπϊν ερυκροκυτταρικϊν αντιγόνων (φαινότυποσ ερυκροκυττάρων), τθν 
άμεςθ Coombs, τον ζλεγχο των αντιερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων (ζμμεςθ Coombs) και τθν 
δοκιμαςία ςυμβατότθτασ. 
 
Οι εξετάςεισ αυτζσ εκτελοφνται με: 
 
1) Tθν κλαςςικι μζκοδο (slide και tube test) όπου δεν απαιτείται τεχνικόσ εξοπλιςμόσ. 
 
2) Τθν τεχνικι ςτθλϊν αιμοςυγκόλλθςθσ που αποτελεί τθν βαςικι τεχνικι ςτθν Αιμοδοςία μασ 
και κα διενεργείται εξαιτίασ περιοριςμζνου χϊρου ςτο τμιμα μασ με επιτραπζηιο αυτόματο 
ςφςτθμα ςυνοδοφ τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. 
 
3) Τθν τεχνικι ςτερεάσ φάςθσ ωσ βοθκθτικι μζκοδο με ςυνοδό εξοπλιςμό αυτόματο 
ανοςοαιματολογικό αναλυτι, μικρϊν διαςτάςεων, λόγω περιοριςμζνου χϊρου. 
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Συχνά ο μόνοσ τρόποσ εξεφρεςθσ ςυμβατοφ αίματοσ είναι ο ςυνδυαςμόσ τεχνικϊν για τθν 
διευκρίνιςθ των αντιερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων, που ςτθρίηονται όμωσ ςε διαφορετικι 
μεκοδολογία. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ: 

1. Τα προςφερόμενα προϊόντα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από κοινοποιθμζνο οργανιςμό 
που βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν 
προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ 
Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ. 130648 - Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-
10-09). Για τον λόγο αυτό κα πρζπει μαηί με τθν προςφορά να κατατεκοφν τα ανάλογα 
πιςτοποιθτικά που αντιςτοιχοφν ςτθν κατθγορία ςτθν οποία ζχει ταξινομθκεί το εν λόγω προϊόν. 
Αν κάποιο προϊόν δεν εντάςςεται ςτθ διαδικαςία τθσ ςιμανςθσ CE, αυτό κα αναφζρεται ρθτά 
ςτθν προςφορά. 
 
2. Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ, ςφμφωνα με το πρότυπο 9001 ι 13485 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ 
O καταςκευαςτισ του προϊόντοσ να διακζτει πιςτοποίθςθ για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 
ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. 
Ο  ανάδοχοσ / εταιρεία – αντιπρόςωποσ του προϊόντοσ να διακζτει πιςτοποίθςθ για τθ  
διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. 
Ο  ανάδοχοσ / εταιρεία – αντιπρόςωποσ του προϊόντοσ να διακζτει βεβαίωςθ  ςυμμόρφωςθσ  με 
τθν Υπουργικι  Απόφαςθ ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ/1348/2004. 
 
3. Η παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζηνπο  ρψξνπο  ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

πνπ νξίδεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ πξνκεζεπηή /αλαδφρνπ. 

4. Θ παράδοςθ των αντιδραςτθρίων και αναλωςίμων υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθν 
εκτζλεςθ των  εξετάςεων  κα γίνεται τμθματικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθ διαβίβαςθ 
ςχετικισ παραγγελίασ από το αρμόδιο τμιμα του Νοςοκομείου. 
 
5.  Κα γίνουν δεκτζσ μόνο οι προςφορζσ που αφοροφν ςτο ςφνολο των ειδϊν  και ςτο ςφνολο  
των αιτοφμενων ποςοτιτων ανά ομάδα. 
 
6. Θ ςυνολικι τιμι όλων των ειδϊν και για όλθ τθν αιτοφμενθ ποςότθτα ανά ομάδα κα 
λαμβάνεται υπόψθ για ςφγκριςθ των προςφορϊν. 
 
7. Διευκρινίηεται ότι για τισ ομάδεσ 2 και 3 υποβάλλονται προςφορζσ που δεςμεφουν τθν 
εταιρεία με τθν παραχϊρθςθ ςυνόδου εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ κα παραμείνει ςτο χϊρο του 
Νοςοκομείου ζωσ εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων. 
 
8. Θ παράδοςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του Νοςοκομείου μζςα 
ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με ζξοδα και 
ευκφνθ του προμθκευτι/ Αναδόχου.  
 

1θ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
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Ρροχπολογιςμοφ 3.662,00 € πλζον ΦΡΑ 6% ιτοι 3.881,72 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  

 

1.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (SLIDE & TUBE TEST) 
ΧΩΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 
 
1. Οι αντιοροί να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ, με υψθλι ςυγγζνεια και ειδικότθτα. 
 
2. Πλα τα αντιδραςτιρια να είναι κατάλλθλα για τθν τεχνικι του ςωλθναρίου (tube test). 
 
3. Οι αντιοροί για τον προςδιοριςμό ομάδοσ ΑΒΟ, Rhesus D, φαινοτφπου Rhesus (C, c, E, e) και 
αντιγόνου Kell να είναι κατάλλθλοι και για τθν τεχνικι «επί πλακόσ» (slide method). 
 
4. Οι αντιοροί Α και Β να είναι μονοκλωνικοί IgM και να ζχουν υψθλι ευαιςκθςία, ϊςτε να 
ανιχνεφουν τθν ομάδα ΑΒΟ και ςε ερυκρά με χαμθλι αντιγονικότθτα. Οι αντιοροί να ζχουν 
διαφορετικό και προκακοριςμζνο χρϊμα (αντιδραςτιριο και ετικζττα). 
 
5. Τα αντιδραςτιρια να μθν περιζχουν μθ ειδικά αντιςϊματα, ϊςτε να αποφεφγονται τα ψευδϊσ 
κετικά αποτελζςματα. 
 
6. Τα αντιδραςτιρια δε κα πρζπει να προκαλοφν διαςταυροφμενεσ αντιδράςεισ, ι φαινόμενο 
προηϊνθσ. 
 
7. Ο αντιορόσ για τθν ανίχνευςθ τθσ ομάδοσ Α να ζχει τίτλο αντιςωμάτων ≥ 1/256 (για ερυκρά 
Α1), ενϊ ο αντιορόσ για τθν ανίχνευςθ τθσ ομάδοσ Β να ζχει τίτλο αντιςωμάτων ≥ 1/256 (για 
ερυκρά Β). Ο αντιορόσ Β δεν κα πρζπει να αντιδρά με επίκτθτο Β (acquired B). 
 
8. Να διατίκεται anti-D ςε μίγμα μονοκλωνικϊν αντιορϊν IgG και IgM (blend) ϊςτε να 
ανιχνεφεται θ ποικιλία Rhesus D(DVI) ςτουσ αιμοδότεσ κακϊσ και IgM anti-D για τουσ αςκενείσ 
που δεν ανιχνεφει τθν κατθγορία DVI, όπωσ ορίηεται από τισ «Κατευκυντιριεσ οδθγίεσ για τον 
ζλεγχο ςυμβατότθτασ του αίματοσ μεταξφ δότθ και λιπτθ» του Ε.ΚΕ.Α. 
   
9. Οι αντιοροί για τον προςδιοριςμό του φαινοτφπου Rhesus (anti-C, anti-c, anti-E, anti-e) να είναι 
ανκρϊπειοι, μονοκλωνικοί IgM και να ζχουν υψθλό τίτλο αντιςωμάτων. Ειδικότερα οι αντιοροί C 
και c να ζχουν τίτλο αντιςωμάτων ≥ 1/16, ο  αντιορόσ E τίτλο ≥ 1/32, ενϊ ο αντιορόσ e τίτλο ≥ 1/8. 
 
10. Τα αντιδραςτιρια που αφοροφν ςτον προςδιοριςμό ομάδοσ ΑΒΟ, Rhesus D, φαινοτφπου 
Rhesus (C, c, E, e) και αντιγόνου Kell, κα πρζπει, χωρίσ αραίωςθ, να προκαλοφν ςαφείσ 
ςυγκολλιςεισ κατά τθν αντίδραςθ με εναιϊρθμα ερυκρϊν 3-5%, ςε κερμοκραςία δωματίου. 
 
11. Οι ςυγκολλιςεισ κα πρζπει να είναι εμφανείσ ςε χρόνο ≤ 2-3 λεπτϊν τθσ ϊρασ. 
 
12. Τα αντιδραςτιρια να ζχουν επιπλζον όριο χριςεωσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, κατά τθν 
παράδοςι τουσ. 
 
13. Πλα τα αντιδραςτιρια που περιζχουν βόειο υλικό, πρζπει να ζχουν πιςτοποιθκεί ωσ 
απαλλαγμζνα νόςων και με χαμθλό κίνδυνο μετάδοςθσ Σπογγϊδουσ Εγκεφαλοπάκειασ. 
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14. Να πιςτοποιείται ότι οι δότεσ, ι οι κυτταρικζσ ςειρζσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 
παραγωγι ανκρϊπειων αντιορϊν, ζχουν βρεκεί αρνθτικοί ςτουσ ιοφσ HIV, HBV, HCV και EBV. 
 
15. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ κα πρζπει να δφνανται να παρζχουν όλο το φάςμα 
αντιδραςτθρίων που είναι απαραίτθτα για τον προςδιοριςμό ομάδοσ ΑΒΟ, Rhesus D, φαινοτφπου 
Rhesus (C, c, E, e) και αντιγόνου Kell. 
 
16. Για να υπάρχει ομοιογζνεια κατά τθν χριςθ και τθν ανάγνωςθ των αποτελεςμάτων, όλοι οι 
αντιοροί, που αφοροφν ςτον προςδιοριςμό ομάδοσ ΑΒΟ, Rhesus D, φαινοτφπου Rhesus (C, c, E, e) 
και αντιγόνου Kell, πρζπει να κατακυρωκοφν ςτον ίδιο μειοδότθ (ςυνολικόσ μειοδότθσ). 
 
17. Ο αντιςφαιρινικόσ ορόσ (anti-Human Globulin) πρζπει να ζχει ευρζωσ φάςματοσ δράςθ (anti-
IgG και αντί-ςυμπλιρωμα) και να μθν προκαλεί αιμόλυςθ, ι ςυγκόλλθςθ μθ 
ευαιςκθτοποιθμζνων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. Το αντιδραςτιριο να είναι πράςινου χρϊματοσ, 
και όχι άχρωμο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αναγνϊριςθ τθσ προςκικθσ του ςτα ςωλθνάρια. 
 
18. Το αντιδραςτιριο anti-Α1 να είναι κατάλλθλο και για τθν τεχνικι «επί πλακόσ» (slide method). 
 
19. Τα αντιδραςτιρια κα πρζπει να ςυνοδεφονται από οδθγίεσ χριςεωσ, ι θλεκτρονικό ζγγραφο 
οδθγιϊν. 
 
20. Πλα τα αντιδραςτιρια να φζρουν ςιμανςθ CE mark (declaration of conformity), ενϊ οι 
προςφζρουςεσ εταιρείεσ και τα εργοςτάςια παραςκευισ, πρζπει να διακζτουν πιςτοποιθτικό ISO 
μεταφραςμζνο από το Υπουργείο Εξωτερικϊν. 
 
21. Οι προςφζρουςεσ εταιρείεσ κα πρζπει να προςκομίςουν πελατολόγιο ςε Αιμοδοςίεσ τθσ 
Ελλάδοσ ι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κακϊσ και δθμοςιεφςεισ ςτθ διεκνι βιβλιογραφία που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία και αποτελεςματικότθτα των αντιδραςτθρίων τουσ. 
 
22. Για να κατακυρωκοφν αντιδραςτιρια ςτα οποία το Τμιμα μασ δεν ζχει προθγοφμενθ 
εμπειρία, κα πρζπει να προθγθκεί δοκιμαςία τουσ ςε ικανό αρικμό δειγμάτων. 
 
1.2. ΗΘΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΡΙΝΑΚΑΣ  ΟΜΑΔΑΣ 1 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
(ΣΕ mL) / 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓ
Ι-ΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓ
Ι-ΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ ME 
ΦΡΑ 

1 Anti-A χρϊματοσ μπλε 
(fl)  

 

mL 2000 0,32 € 640,00 € 678,40 € 

2 Anti-B χρϊματοσ 
κίτρινου (fl) 

 

mL 2000 0,32 € 640,00 € 678,40 € 
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3 Anti-AB (fl) 

 

mL 100 0,40 € 40,00 € 42,40 € 

4 Anti-D μίγμα 
μονοκλωνικϊν 
αντιορϊν IgG+IgM 
(blend) (fl) 

 

mL 1500 0,50 € 750,00 € 795,00 € 

5  Anti-D μονοκλωνικό 
IgM (fl) 

 

mL 500 0,50 € 250,00 € 265,00 € 

6 Anti-C (fl) 

 

mL 50 5,60 € 280,00 € 296,80 € 

7 Αnti-c (fl) 

 

mL 50 3,60 € 180,00 € 190,80 € 

8 Anti-E (fl) 

 

mL 50 3,60 € 180,00 € 190,80 € 

9 Αnti-e (fl) 

 

mL 50 7,00 € 350,00 € 371,00 € 

10 Anti-Kell (fl) 

 

mL 50 4,00 € 200,00 € 212,00 € 

11 Anti-A1 Lectin (fl) 

 

mL 50 1,40 € 70,00 € 74,20 € 

12 Αnti-Human Globulin 
polyspecific (anti-IgG-
C3d) (fl) 

 

mL 50 0,80 € 40,00 € 42,40 € 

13 Bovine albumin 22% (fl) 

 

mL 30 1,40 € 42,00 € 44,52 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1θσ ΟΜΑΔΑΣ 3.662,00 € 3.881,72 € 

 

 

2θ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

 

ΣΥΣΤΘΜΑ ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΩΝ-COOMBS ΜΕ ΤΘ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΩΝ ΣΤΘΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ 

Ρρουπολογιςμοφ 141.765,25 €  πλζον ΦΡΑ 13% ιτοι 160.194,73 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  

 

2.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΘΛΩΝ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΘΣΘΣ 
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ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ 

ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΛ ΔΟΚΛΜΑΣΛΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ 

 Να είναι πλιρωσ αυτόματοσ αναλυτισ ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων και τυχαίασ προςπζλαςθσ. 
Να μπορεί να λειτουργεί όλο το  24ωρο. 

 Να διακζτει ευρφ μενοφ εξετάςεων : 
o Ομάδα αίματοσ με ανάςτροφθ  
o Rhesus 
o Φαινότυποσ ερυκρϊν  
o Ζλεγχοσ ςπάνιων ερυκροκυτταρικϊν αντιγόνων 
o Δοκιμαςία ςυμβατότθτασ 
o Ανίχνευςθ αντιςωμάτων 
o Άμεςθ Coombs 
o Ταυτοποίθςθ (ταξινόμθςθ) άμεςθσ Coombs 
o Tαυτοποίθςθ αντιςωμάτων 
o Διαδοχικζσ αραιϊςεισ για τιτλοποίθςθ αντιςωμάτων  

 Να ςτθρίηεται ςτθ τεχνικι τθσ ςτιλθσ αιμοςυγκόλθςθσ.   

 Να διακζτει τουλάχιςτον 40 κζςεισ για τοποκζτθςθ δειγμάτων ςε αποςπϊμενουσ φορείσ.  

 Ο αναλυτισ κα πρζπει να είναι ςε ςυνεχι βάςθ ζτοιμοσ να δεχτεί καινοφργια δείγματα για 
προγραμματιςμό εξετάςεων. Κα πρζπει να περιγραφεί με λεπτομζρεια θ φόρτωςθ και 
διεκπεραίωςθ επειγόντων δειγμάτων κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ρουτίνασ.  

 Ο χειριςτισ ανά πάςα ςτιγμι να μπορεί να επιλζγει τθν εξζταςθ ι το ςυνδυαςμό (πάνελ) 
εξετάςεων που κζλει να πραγματοποιιςει για κάκε δείγμα. Επιπλζον να ζχει τθ δυνατότθτα 
δθμιουργίασ δικϊν του πρωτοκόλλων ι να τροποποιεί παραμζτρουσ των προτυποποιθμζνων (πχ 
παράταςθ χρόνου επϊαςθσ ςτθ περίπτωςθ ανίχνευςθσ αντιςωμάτων). 

 Τα δείγματα που τοποκετοφνται ςτον αναλυτι να αναγνωρίηονται μζςω γραμμικοφ κϊδικα 
(Barcode). Ο αναλυτισ να δζχεται χωρίσ περιοριςμοφσ ςωλθνάρια όλων των διακζςιμων 
διαςτάςεων κακϊσ και παιδιατρικά  (μικροφ όγκου).  

 Ο αναλυτισ να εξετάηει δείγματα οροφ, πλάςματοσ, εναιωριματοσ ερυκροκυττάρων, 
ςυμπυκνωμζνων ερυκρϊν κατευκείαν από τον αςκό, φυγοκεντρθμζνου ολικοφ αίματοσ. Να 
μπορεί να χειρίηεται παράλλθλα ςυνδυαςμοφσ με τουσ παραπάνω τφπουσ δειγμάτων. Να μπορεί 
να παραςκευάςει αυτόματα το εναιϊρθμα ερυκρϊν που απαιτείται διαςφαλίηοντασ ότι δεν 
υπάρχει carry over  από δείγμα ςε δείγμα.  

 Να διακζτει δυνατότθτα ανίχνευςθσ πιγματοσ ςτο δείγμα με οπτικι ι ακουςτικι ενθμζρωςθ του 
χειριςτι. 

 Θ αντίδραςθ κα πρζπει να διαβάηεται και από τισ δφο πλευρζσ τθσ μικροςτιλθσ για τθν αποφυγι 
λανκαςμζνθσ ερμθνείασ ςτθν περίπτωςθ πολφ αςκενϊν αντιδράςεων.  

 Κα πρζπει να εντοπίηει προβλιματα που ςχετίηονται με τθ ποιότθτα των προδιανεμθμζνων 
αντιδραςτθρίων (ςτιλεσ) πριν τθν διενζργεια τθσ εκάςτοτε εξζταςθσ. 

 Να διακζτει ανίχνευςθ ςτάκμθσ του δείγματοσ.  

 Να διακζτει επαρκι αποκθκευτικό χϊρο αντιδραςτθρίων. Να διαςφαλίηεται θ ςτακερότθτα  τουσ 
κακ’ όλο το χρόνο παραμονισ τουσ επί του αναλυτι. 

 Κα πρζπει να διαςφαλίηεται (με ανακίνθςθ ι ανάδευςθ) θ ςτακερι ςυγκζντρωςθ του 
εναιωριματοσ των γνωςτϊν ερυκρϊν για ανάςτροφο ζλεγχο ομάδασ, ζλεγχο αντιςωμάτων κλπ. Ο 
αναλυτισ κα πρζπει να ανιχνεφει μζςω ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςτάκμθσ του υγροφ  το 
διακζςιμο όγκο ςε κάκε αντιδραςτιριο και να ενθμερϊνει το χειριςτι.  

 Τα αντιδραςτιρια να δφναται να τοποκετοφνται ςε τυχαίεσ κζςεισ και ο αναλυτισ μζςω του 
γραμμικοφ κϊδικα (Barcode) να προςδιορίηει όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία (όνομα 
αντιδραςτθρίου, αρ. παρτίδασ, θμ. λιξθσ, διακζςιμθ ποςότθτα) για ιχνθλάτθςθ τθσ εξζταςθσ. 
Οποιαδιποτε αλλαγι ςτα αντιδραςτιρια που είναι φορτωμζνα ςτον αναλυτι κα πρζπει για τθν 
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αςφάλεια των αποτελεςμάτων να ανιχνεφεται αυτόματα  και να καταγράφεται από το λογιςμικό 
του αναλυτι. 

 Τυχόν φπαρξθ πωμάτων ςτα ςωλθνάρια ι ςτα φιαλίδια των αντιδραςτθρίων (εκ παραδρομισ) να 
ανιχνεφεται από τον αναλυτι και να ενθμερϊνεται ο χειριςτισ. 

 Θ διάτρθςθ του καλφμματοσ των καςετϊν να γίνεται από  κατάλλθλεσ κεφαλζσ (πολλαπλζσ 
κεφαλζσ ανάλογα με τα προφίλ εξετάςεων του κάκε εργαςτθρίου) ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
αποφυγι επιμόλυνςθσ ανάμεςα ςτισ διαφορετικοφ τφπου καςζτεσ. 

 Να μπορεί να χρθςιμοποιιςει μερικϊσ χρθςιμοποιθμζνεσ καςζτεσ. 

 Ο χριςτθσ να ενθμερϊνεται κάκε ςτιγμι για τισ διακζςιμεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων και εάν 
είναι επαρκείσ για τισ προγραμματιςμζνεσ εξετάςεισ, για το χρόνο που χρειάηεται για να 
πραγματοποιθκεί θ κάκε εξζταςθ και το ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται κλπ.  

 Ο αναλυτισ να διακζτει επαρκι αποκθκευτικό χϊρο για ςτερεά και υγρά. Θ ςτάκμθ τουσ να 
ελζγχεται από το λογιςμικό και να ενθμερϊνεται ο χειριςτισ όταν κα πρζπει να απομακρυνκοφν.  

 Το αποτζλεςμα τθσ αντίδραςθσ να διαβάηεται και να ερμθνεφεται αυτόματα. Σε περίπτωςθ 
ακακόριςτου ι αμφίβολου αποτελζςματοσ (μικτόσ πλθκυςμόσ, πολφ αςκενισ αντίδραςθ κλπ) ο 
χριςτθσ να  ζχει τθ δυνατότθτα να αξιολογεί το αποτζλεςμα οπτικά και να το καταχωρεί. Θ 
επζμβαςθ του χειριςτι κα πρζπει να ιχνθλατείται από το ςφςτθμα όταν ανακαλείται το 
ςυγκεκριμζνο αποτζλεςμα. 

 Να διακζτει δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ πρόςβαςθσ για επικφρωςθ αποτελεςμάτων. 

 Θ εικόνα τθσ αντίδραςθσ να αποκθκεφεται θλεκτρονικά ςτθ μνιμθ του αναλυτι και ςε εξωτερικό 
αποκθκευτικό χϊρο. 

 Να ςυνδζεται με εξωτερικό πλθροφοριακό ςφςτθμα (LIS) για αυτόματθ παραγγελία εξετάςεων και 
τθν αποςτολι των αποτελεςμάτων. 

 Οι προμθκευτζσ να προςφζρουν κιτ για το κακθμερινό ποιοτικό ζλεγχο του αναλυτι και όλων των 
αντιδραςτθρίων που χρθςιμοποιεί με ζτοιμα αυτοματοποιθμζνα πρωτόκολλα. 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα επαλικευςθσ, τεκμθρίωςθσ και ιχνθλαςιμότθτασ για να διαςφαλίηεται θ 
εγκυρότθτα ςε επίπεδο μεμονωμζνου αποτελζςματοσ. 

 Οι ςυντθριςεισ να διενεργοφνται αυτοματοποιθμζνα ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ορκι λειτουργία 
του αναλυτι. 

 Ο αναλυτισ να διακζτει εφχρθςτο πρόγραμμα ςε γραφικό περιβάλλον  και  οκόνθ αφισ. Κα 
προτιμθκεί λογιςμικό λειτουργίασ ςτα ελλθνικά.  

 Το χρθςιμοποιοφμενο λογιςμικό κα πρζπει να ζχει πολφ υψθλά standards αςφαλείασ και 
ιχνθλαςιμότθτασ. Κα πρζπει να δίνει τθ δυνατότθτα διαφορετικϊν δικαιωμάτων ανά χριςτθ εάν 
αυτό είναι επικυμθτό. Κα εκτιμθκεί θ δυνατότθτα του λογιςμικοφ για τθν κακοδιγθςθ των 
χειριςτϊν ςτθν επίλυςθ τεχνικϊν προβλθμάτων όπου δεν είναι απαραίτθτθ θ επζμβαςθ τθσ 
τεχνικισ υπθρεςίασ. 

 Να περιγραφεί ο τρόποσ χειριςμοφ τεχνικϊν προβλθμάτων του αναλυτι από το προςωπικό του 
προμθκευτι και ο τρόποσ αποκατάςταςισ τουσ. Κα αξιολογθκεί ιδιαίτερα θ δυνατότθτα παροχισ 
απομακρυςμζνθσ (remote) τεχνικισ υποςτιριξθσ. 

 Να είναι επιτραπζηιοσ, λόγω του περιοριςμζνου διακζςιμου χϊρου ςτο εργαςτιριο. 

 Ο αναλυτισ πρζπει να ςυνοδεφεται από το κατάλλθλο UPS, εκτυπωτι και να ςυνδεκεί με το 
ςφςτθμα μθχανοργάνωςθσ του εργαςτθρίου με ευκφνθ και κόςτοσ του προμθκευτι. 

 Οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβουν ςτθ προςφορά τουσ κατάλογο 
αιμοδοςιϊν ςτισ οποίεσ είναι εγκατεςτθμζνοσ ο αναλυτισ με ςαφι αναφορά για το είδοσ των 
εξετάςεων που εκτελεί κατά περίπτωςθ. 

 Απαραίτθτθ προχπόκεςθ κεωρείται θ κατάκεςθ αποδεικτικϊν ςυμμετοχισ των προϊόντων που κα 
προςφερκοφν ςε ςχιμα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου, από Ευρωπαϊκό ανεξάρτθτο φορζα, ςτθν 
Ελλάδα. 
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2.2.  ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟ  ΣΤΘΛΩΝ 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ  ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
/ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ ME 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΣ ΑΝΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΦΡΑ 

1 ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΛΑ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΑΤΟΣ 
ΑΒΟ-RhD (ΕΥΚΕΛΑ ΚΑΛ 
ΑΝΑΣΤΟΦΘ) 

ΕΞΕΤΑΣΘ 8.000 3,65 € 29.200,00 € 32.996,00 € 

2 ΕΥΚΑ Α1, Β ΓΛΑ ΑΝΑΣΤΟΦΘ 
ΟΜΑΔΑ 

ΚΛΤ 54 22,00 € 1.188,00 € 1.342,44 € 

3 ΕΥΚΑ Α1, Α2, Β ΚΑΛ Ο ΓΛΑ 
ΑΝΑΣΤΟΦΘ ΟΜΑΔΑ 

ΚΛΤ 34 22,00 € 748,00 € 845,24 € 

4 ΕΡΛΒΕΒΑΛΩΣΘ ΟΜΑΔΑΣ ΑΒD ΕΞΕΤΑΣΘ 12.800 1,83 € 23.424,00 € 26.469,12 € 

5 ΚΑΚΟΛΣΜΟΣ ΦΑΛΝΟΤΥΡΟΥ 
CcEe ΚΑΛ ΚELL 

ΕΞΕΤΑΣΘ 6.800 5,38 € 36.584,00 € 41.339,92 € 

6 ΑΜΕΣΘ COOMBS ΕΞΕΤΑΣΘ 600 0,56 € 336,00 € 379,68 € 

7 ΤΑΥΤΟΡΟΛΘΣΘ (ΤΑΞΛΝΟΜΘΣΘ) 
ΑΜΕΣΘΣ COOMBS  

ΕΞΕΤΑΣΘ 200 2,10 € 420,00 € 474,60 € 

8 ΕΡΕΛΓΟΥΣΑ ΔΛΑΣΤΑΥΩΣΘ ΜΕ 
ΑΜΕΣΘ ΦΥΓΟΚΕΝΤΘΣΘ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 600 0,40 € 240,00 € 271,20 € 

9 ΕΥΚΑ ΓΛΑ ΕΜΜΕΣΘ COOMBS 
(ΜΕ 3 ΕΥΚΑ ΜΘ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ KAI 3 ΕΥΚΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΗΥΜΟ) 

ΚΛΤ 39 160,00 € 6.240,00 € 7.051,20 € 

10 ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΛΑ ΕΜΜΕΣΘ COOMBS 
(ΜΕ 3 ΕΥΚΑ ΜΘ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ KAI 3 ΕΥΚΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΗΥΜΟ) 

ΕΞΕΤΑΣΘ 4.800 3,38 € 16.224,00 € 18.333,12 € 

11 ΕΥΚΑ ΓΛΑ ΤΑΥΤΟΡΟΛΘΣΘ ΜΘ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΩΝ 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΑ 
ΜΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ 
ΕΝΗΥΜΟ ΚΑΛ ΜΕ ΚΥΤΤΑΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΗΥΜΟ 

ΚΛΤ 13 670,00 € 8.710,00 € 9.842,30 € 

12 ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΛΑ ΤΑΥΤΟΡΟΛΘΣΘ ΜΘ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΩΝ 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΥΚΑ ΜΘ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΗΥΜΟ 
ΚΑΛ ΜΕ ΕΥΚΑ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΕΝΗΥΜΟ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 200 13,44 € 2.688,00 € 3.037,44 € 

13 PANEL ΕΥΚΩΝ 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΟ ΓΛΑ 

ΚΛΤ 6 150,00 € 900,00 € 1.017,00 € 
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ΤΑΥΤΟΡΟΛΘΣΘ ΜΘ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΩΝ 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 

14 ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΛΑ PANEL 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΟ ΓΛΑ 
ΤΑΥΤΟΡΟΛΘΣΘ ΜΘ 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΩΝ 
ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ  

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 6,64 € 664,00 € 750,32 € 

15 ΤΛΤΛΟΡΟΛΘΣΘ ΕΜΜΕΣΘΣ 
COOMBS 

ΕΞΕΤΑΣΘ 40 6,80 € 272,00 € 307,36 € 

16 ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΑΣ 
(ΔΛΑΣΤΑΥΩΣΘ ΑΛΜΑΤΟΣ) 

ΕΞΕΤΑΣΘ 8.400 0,60 € 5.040,00 € 5.695,20 € 

17 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ  JKa 

ΕΞΕΤΑΣΘ 250 3,88 € 970,00 € 1.096,10 € 

18 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ JKb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 250 3,84 € 960,00 € 1.084,80 € 

19 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ  Lea 

ΕΞΕΤΑΣΘ 150 3,74 € 561,00 € 633,93 € 

20 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Leb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 150 3,74 € 561,00 € 633,93 € 

21 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Fya 

ΕΞΕΤΑΣΘ 125 2,61 € 326,25 € 368,66 € 

22 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Fyb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 125 3,65 € 456,25 € 515,56 € 

23 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ M 

ΕΞΕΤΑΣΘ 150 2,84 € 426,00 € 481,38 € 

24 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ N 

ΕΞΕΤΑΣΘ 150 6,57 € 985,50 € 1.113,62 € 

25 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ S 

ΕΞΕΤΑΣΘ 250 2,53 € 632,50 € 714,73 € 

26 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ s 

ΕΞΕΤΑΣΘ 250 2,77 € 692,50 € 782,53 € 

27 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ P1 

ΕΞΕΤΑΣΘ 75 5,34 € 400,50 € 452,57 € 

28 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 50 4,25 € 212,50 € 240,13 € 
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ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ k (cellano) 

29 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Kpa 

ΕΞΕΤΑΣΘ 75 3,55 € 266,25 € 300,86 € 

30 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Kpb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 75 3,55 € 266,25 € 300,86 € 

31 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Lua 

ΕΞΕΤΑΣΘ 75 3,95 € 296,25 € 334,76 € 

32 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Lub 

ΕΞΕΤΑΣΘ 75 3,95 € 296,25 € 334,76 € 

33 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΕΥΚΟΚΥΤΤΑΛΚΟΥ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Cw 

ΕΞΕΤΑΣΘ 75 1,87 € 140,25 € 158,48 € 

34 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ Α1 
ΥΡΟΟΜΑΔΑΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 150 0,87 € 130,50 € 147,47 € 

35 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ D VI(+) ΕΞΕΤΑΣΘ 125 0,68 € 85,00 € 96,05 € 

36 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ Dweak ι Du ΕΞΕΤΑΣΘ 250 0,89 € 222,50 € 251,43 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2
θσ

 ΟΜΑΔΑΣ 141.765,25 € 160.194,73 € 

Το ςφςτθμα να ςυνοδεφεται και από θμιαυτόματο ςφςτθμα καρτϊν για τισ παραπάνω 

εξετάςεισ ωσ εφεδρικό για τθν λειτουργία του αναλυτι. 

 

3θ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΜΕ ΡΛΘΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΣΤΕΕΑΣ ΦΑΣΘΣ ΜΕ ΡΑΑΧΩΘΣΘ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ   

Ρρουπολογιςμοφ  67.277,00 € πλζον ΦΡΑ 6% ιτοι 71.313,62 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ  

 

3.1. ΤΕΧΝΙΚΖΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΖΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΘ  

 
1. Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα ςυνεχοφσ φόρτωςθσ και τυχαίασ προςπζλαςθσ και θ 

λειτουργία του να ςτθρίηεται ςτθ μζκοδο μικροπλάκασ ςτερεάσ φάςθσ. 
2. Να πραγματοποιεί αυτόματθ προετοιμαςία του εναιωριματοσ των ερυκροκυττάρων. 
3. Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ δειγματολθψίασ και να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ  απολφμανςισ 

του για τθν αποφυγι επιμολφνςεων. 
4. Να ζχει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ αναγνϊριςθσ και ταυτοποίθςθσ δειγμάτων και 

αντιδραςτθρίων. 
5. Να ζχει τθ δυνατότθτα ανίχνευςθσ πιγματοσ ι ινικισ ςτο δείγμα και δυνατότθτα αναγνϊριςθσ τθσ 

ςτάκμθσ του δείγματοσ και των αντιδραςτθρίων. 
6.  Να διακζτει ςφςτθμα ανάγνωςθσ υψθλισ ανάλυςθσ για εξαςφάλιςθ ακρίβειασ των 

αποτελεςμάτων. 
7. Να ελζγχεται από Θ/Υ  τελευταίασ γενεάσ με ζγχρωμθ οκόνθ και ζγχρωμο εκτυπωτι. 
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8. Να διακζτει λειτουργικό λογιςμικό φιλικό ςτον χριςτθ. 
9. Να υπάρχει δυνατότθτα εφαρμογισ αμφίδρομου πρωτοκόλλου επικοινωνίασ με το μθχανογραφικό 

ςφςτθμα του εργαςτθρίου (LIS). 
10. Να ζχει τθ δυνατότθτα απομακρυςμζνθσ ςφνδεςθσ για λόγουσ  τεχνικισ υποςτιριξθσ.  
11. Να μπορεί να δζχεται διαφορετικοφσ τφπουσ δειγμάτων (π.χ. ολικό αίμα, δείγματα από αςκό 

αίματοσ, εναιϊρθμα ερυκρϊν αιμοςφαιρίων, ορρό ι πλάςμα), ςε διαφορετικοφσ τφπουσ 
ςωλθναρίων.  

12. Να μπορεί να πραγματοποιείται κακθμερινόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ  κατϋεπιλογιν. 
13. Να ζχει τθν ικανότθτα πλιρουσ διαχείριςθσ των αντιδραςτθρίων δθλαδι τθν ςυνεχι 

παρακολοφκθςι τουσ. 
14. Να ζχει ταχφτθτα επεξεργαςίασ δειγμάτων:  

Τουλάχιςτον 15 δείγματα/ϊρα. Ο ςυνολικά απαιτοφμενοσ χρόνοσ για κάκε δείγμα να είναι < 
15min (για ομάδεσ αίματοσ με ανάςτροφθ) και < 30 min (για ομάδεσ αίματοσ  με ανάςτροφθ και 
screening). 

15. Να επιτρζπει τθν ανάλυςθ επειγόντων δειγμάτων χωρίσ διακοπι τθσ λειτουργίασ. 
16. Να είναι όςο το δυνατόν μικρότερων διαςτάςεων διότι ο χϊροσ του εργαςτθρίου είναι 

περιοριςμζνοσ (κατά προτίμθςθ μικουσ περίπου (1) μζτρου και να χωράει ςε εργαςτθριακό πάγκο 
βάκουσ 65 εκατοςτϊν). 

17. Το ςφςτθμα να διακζτει πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ και αναγνϊριςθσ από Διεκνείσ Οργανιςμοφσ. 
18. Να μπορεί να διενεργεί το παρακάτω φάςμα εξετάςεων είτε μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμοφσ: 

18.1. Ρροςδιοριςμόσ  ΑΒΟ / Rhesus με διπλό κλϊνο Rhesus    (D μονοκλωνικό IGM/ D blend 
μονοκλωνικό IGG/IGM) για λόγουσ αςφαλείασ.   

18.2. Ρροςδιοριςμόσ ανάςτροφθσ ομάδασ  – επιβεβαίωςθ ομάδασ. 
18.3. Ρροςδιοριςμόσ φαινοτφπων του ςυςτιματοσ Rhesus (C,c,E,e, Kell). 
18.4. Ρροςδιοριςμόσ του D weak (Du).  
18.5. Ζλεγχοσ διαςταφρωςθσ. 
18.6. Άμεςθ Coombs. 
18.7. Screening ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων με 3 διαφορετικοφσ δότεσ, με όςο γίνεται 

μεγαλφτερο χρόνο ηωισ. 
18.8. Ταυτοποίθςθ ερυκροκυτταρικϊν αντιςωμάτων (panel) με τουλάχιςτον 11 διαφορετικοφσ 

δότεσ, με όςο το δυνατό μεγαλφτερο χρόνο ηωισ. 
18.9. Να ανιχνεφει και ταυτοποιεί αιμοπεταλιακά αντιςϊματα. 
18.10. Ρροςδιοριςμόσ ABO Rh νεογνϊν. 
18.11. Να παρζχεται και εςωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ για ομάδεσ αίματοσ, φαινότυπουσ και 

ζμμεςθ Coombs. 
19. Να αποδεικνφεται ότι το μθχάνθμα μπορεί να εκτελζςει το παραπάνω μενοφ εξετάςεων με εικόνεσ 

από το λογιςμικό του. 
20. Ο αναλυτισ πρζπει να ςυνοδεφεται από το κατάλλθλο UPS, εκτυπωτι και να ςυνδεκεί με το 

ςφςτθμα μθχανοργάνωςθσ του εργαςτθρίου με ευκφνθ και κόςτοσ του προμθκευτι. 
 
3.2. ΗΘΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΘ 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ  ΟΜΑΔΑΣ 3 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΞΕΤΑΣΘΣ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ/ 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΤΙΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΜΕΤΘΣΘΣ 
ME 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ 
ΕΙΔΟΣ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ  

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΜΕ 
ΦΡΑ 

1 ΟΜΑΔΑ ABO-RhD ΜΕ 
ΑΝΑΣΤΟΦΘ ΔΛΡΛΟ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 8.800 1,70 € 14.960,00 € 15.857,60 € 
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ΚΛΩΝΟ D 

2 ΡΛΘΘΣ ΦΑΛΝΟΤΥΡΟΣ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ RHESUS 
KAI Kell 

ΕΞΕΤΑΣΘ 8.400 3,60 € 30.240,00 € 32.054,40 € 

3 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
Dweak ι Du 
(ΑΣΚΕΝΟΥΣ D ι 
PARTIAL D) 

ΕΞΕΤΑΣΘ 660 3,00 € 1.980,00 € 2.098,80 € 

4 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΥΡΟΟΜΑΔΑΣ Α 

ΕΞΕΤΑΣΘ 400 0,70 € 280,00 € 296,80 € 

5 ΑΝΛΧΝΕΥΣΘ 
ΑΛΛΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕ 3 ΔΟΤΕΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 1.440 4,30 € 6.192,00 € 6.563,52 € 

6 ΤΑΥΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ 
ΑΛΛΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ  

ΕΞΕΤΑΣΘ 72 36,70 € 2.642,40 € 2.800,94 € 

7 ΤΑΥΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ 
ΑΛΛΟΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΕΝΗΥΜΛΚΘ Ι 
ΛΣΟΔΥΝΑΜΘ ΜΕΚΟΔΟ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 36 30,90 € 1.112,40 € 1.179,14 € 

8 ΣΥΜΒΑΤΟΤΘΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΘ 240 4,00 € 960,00 € 1.017,60 € 

9 ΑΜΕΣΘ COOMBS ΕΞΕΤΑΣΘ 240 3,50 € 840,00 € 890,40 € 

10 ΤΑΥΤΟΡΟΛΘΣΘ 
ΑΝΤΛΑΛΜΟΡΕΤΑΛΛΑΚΩ
Ν ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΩΝ 

ΕΞΕΤΑΣΘ 6 36,70 € 220,20 € 233,41 € 

11 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Cw IgM 

ΕΞΕΤΑΣΘ 200 3,50 € 700,00 € 742,00 € 

12 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Fya 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 4,60 € 460,00 € 487,60 € 

13 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Fyb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 5,30 € 530,00 € 561,80 € 

14 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Jka 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 3,30 € 330,00 € 349,80 € 

15 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Jkb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 3,50 € 350,00 € 371,00 € 

16 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ S 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 5,10 € 510,00 € 540,60 € 

17 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ s 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 5,10 € 510,00 € 540,60 € 

18 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Kpa 

ΕΞΕΤΑΣΘ 200 5,60 € 1.120,00 € 1.187,20 € 

19 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Kpb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 5,60 € 560,00 € 593,60 € 
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20 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Lua 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 5,60 € 560,00 € 593,60 € 

21 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Lub 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 5,60 € 560,00 € 593,60 € 

22 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ M 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 3,00 € 300,00 € 318,00 € 

23 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ N 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 3,00 € 300,00 € 318,00 € 

24 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ P1 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 3,00 € 300,00 € 318,00 € 

25 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Lea 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 3,80 € 380,00 € 402,80 € 

26 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ 
ΑΝΤΛΓΟΝΟΥ Leb 

ΕΞΕΤΑΣΘ 100 3,80 € 380,00 € 402,80 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3θσ ΟΜΑΔΑΣ  67.277,00 € 

 

71.313,62 € 

 

 

 4θ ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΩΝ 

 ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

 Ρροχπολογιςμοφ 2.250,00 € πλζον ΦΡΑ 24% ιτοι 2.790,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

 

ΣΧΘΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

 

 ΡΙΝΑΚΑΣ  ΟΜΑΔΑΣ  4 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΘ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘ 
ΤΙΜΘ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕ ΦΡΑ 

1 Εξωτερικόσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ ομάδων 
αίματοσ, Coombs, ερυκροκυτταρικϊν 
αντιςωμάτων και ςυμβατοτιτων 

 (3-4 κφκλοι ετθςίωσ) 

 

1 1.600,00 € 1.984,00 € 

2 Εξειδικευμζνο διακτυακό πρόγραμμα 
εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου για ΑΒΟ και Rh 
με δείγματα ψθφιακϊν εικόνων 

(1 κφκλοσ ετθςίωσ) 

1 650,00 € 806,00 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4θσ ΟΜΑΔΑΣ 2.250,00 € 2.790,00 € 
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Το είδοσ με  Α/Α  1  πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

  

Δηήζην ζρήκα εμσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηξηψλ ή ηεζζάξσλ θχθισλ εηεζίσο, γηα ηηο αθφινπζεο 

αλνζναηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο: 1) νκάδα ABO θαη RhD, 2) άκεζε Coombs, 3) έκκεζε Coombs, 4) 

ηαπηνπνίεζε αληηζσκάησλ, 5) δηαζηαπξψζεηο, 6) θαηλφηππν Rh / K. 

 

Ο νξγαληζκφο πνπ ζα δηελεξγεί ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν πνηφηεηαο λα είλαη παγθφζκηα 

αλαγλσξηζκέλνο, αλεμάξηεηνο θαη λα είλαη δηαπηζηεπκέλνο σο πξνο ηελ δηελέξγεηα ζρεκάησλ 

εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξφηππνπ ISO/IEC 17043:2010.  

Σα δείγκαηα πνπ απνζηέιινληαη λα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο αλαιπηέο θαη ηηο manual κεζφδνπο. 

Με ην ίδην ζρήκα λα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ θαη απνηειέζκαηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεζνδνινγηψλ 

ρσξίο επηπιένλ θφζηνο.  

Η ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα λα πεξηιακβάλεη:  

 Σελ απνζηνιή ησλ πξνο εμέηαζε δεηγκάησλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ην 

εθάζηνηε πξφγξακκα παξαδφζεσλ.  

 Σελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ.  

 Σελ πξνεηνηκαζία θαη παξνρή απφ ηνλ Οξγαληζκφ εμαηνκηθεπκέλσλ εθζέζεσλ απφδνζεο θαη 

ζηαηηζηηθψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα θάζε απνζηνιή δεηγκάησλ. 

 Σελ παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Να δοκεί κατάλογοσ των ςυμμετεχόντων ςτο ςχιμα, ςε διεκνζσ επίπεδο, προκειμζνου να 
διαςφαλιςτεί θ αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων. 

 

Το είδοσ με Α/Α  2  πρζπει να πλθροί τισ εξισ προδιαγραφζσ: 

 

Εξειδικευμζνο διακτυακό πρόγραμμα εξωτερικοφ ποιοτικοφ ελζγχου για ΑΒΟ και Rh με δείγματα 
ψθφιακϊν εικόνων για ζλεγχο και επιβεβαίωςθ τθσ διαγνωςτικισ ικανότθτασ ςτθν τυποποίθςθ 
ομάδων αίματοσ ςυςτιματοσ ΑΒΟ και RhD grouping, ανάςτροφθσ ομάδασ, προαναλυτικισ, 
αναλυτικισ και μετά αναλυτικισ φάςθσ που κα διενεργείται μία φορά ετθςίωσ με τουλάχιςτον 
είκοςι περιςτατικά από δείγματα αςκενϊν ανά κφκλο. Τo πρόγραμμα να διενεργείται με απϋ 
ευκείασ ςφνδεςθ (μζςω διαδικτφου) ϊςτε όλα τα εργαςτιρια να λαμβάνουν πανομοιότυπεσ 
εικόνεσ για τθν αντικειμενικι αξιολόγθςθ τουσ. 

 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Λόγω α) τθσ ιδιαιτερότθτασ και τθσ δυςκολίασ του ζργου που κακθμερινά επιτελείται ςτθν 
Αιμοδοςία και τθσ ςπουδαιότθτασ του για τθν διαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ και β) για τθν 
καλφτερθ δυνατι και δίκαιθ αξιολόγθςθ όλων των προςφορϊν των εταιρειϊν κα λθφκοφν υπόψθ 
τα παρακάτω: 

1.Θ απαραίτθτθ ςαφινεια και ακρίβεια των αποτελεςμάτων ςτα κακθμερινά προβλιματα που 
προκφπτουν ςτθν διεξαγωγι των εξετάςεων ςτα εργαςτιρια Αιμοδοςίασ. 

2.Θ μεγαλφτερθ δυνατι οικονομία που προκφπτει όταν χρθςιμοποιοφνται ευρείασ αποδοχισ 
μζκοδοι και αντιδραςτιρια, με καλι ωσ εκ τοφτου απόδοςθ και με διεκνι βιβλιογραφικι 
τεκμθρίωςθ. 
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3.Θ υπάρχουςα εμπειρία από τθ χριςθ ςυγκεκριμζνων μεκόδων και θ δυνατότθτα μεγαλφτερθσ 
εμβάκυνςθσ, γεγονότα που δεν επιτρζπουν τθν εφκολθ αλλαγι κάκε χρόνο τεχνικϊν και μεκόδων. 

4.Οι ςχετικζσ εγκφκλιοι του Υπουργείου (Υ4δ/οικ.2897/16-3-1994) και των Διεκνϊν Οργανϊςεων 
Υγείασ που ορίηουν ότι ο αξιόπιςτοσ και αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ του αίματοσ για τθν μετάγγιςθ 
να γίνεται με μεκόδουσ τελευταίασ γενιάσ που κυκλοφοροφν ςτο εμπόριο βάςει διεκνϊσ 
αναγνωριςμζνων διαγνωςτικϊν αλγόρικμων. Για τθ διευκρίνιςθ δυςδιάγνωςτων και αμφίβολων 
περιςτατικϊν ανοςοαιματολογίασ απαιτοφνται ςυχνά τρεισ ι και περιςςότεροι μζκοδοι 
διαφορετικισ αρχισ.        

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ –  ΔΔΔ  

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 1 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 
ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Πξνζσξηλφο αξηζκφο 

πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκφο 

[], εκεξνκελία [], ζειίδα [] 2023/S 057-169628 

Αξηζκφο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2023/S 057-169628 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα 

είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. 

παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ 

επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ]) www.promitheus.gov.gr 
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο 

κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 2 
Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: ΓΝ ΑΡΣΑ 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη: 999130600 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ 

ππάξρεη): www.gnartas.gr 
Πφιε: ΑΡΣΑ 

Οδφο θαη αξηζκφο: ΛΟΦΟ ΠΔΡΑΝΘΗ 

Σαρ. θσδ.: 47100 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο: ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ 

Σειέθσλν: 2681311128 
θαμ: 2681361407 

Ηι. ηαρ/κείν: promithies@gnartas.gr 
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Υψξα: DZ 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο: 

Αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο άλσ ησλ νξίσλ γηα 

ηελ πξνκήζεηα: «ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΞΑΚΡΙΒΧΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΑΙΜΑΣΟ (ΜΔ ΚΑΙ ΥΧΡΙ 

ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)» (CPV : 33696100-6), κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ: 476.360,15€ ζπκπεξ. ΦΠΑ, γηα ηα δχν 

(2) έηε 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Αλνηθηφο ειεθηξνληθφο δηαγσληζκφο άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ πξνκήζεηα: 

«ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΚΡΙΒΧΗ ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΑΙΜΑΣΟ (ΜΔ ΚΑΙ ΥΧΡΙ 

ΤΝΟΓΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ)» (CPV : 33696100-6), κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ: 476.360,15€ ζπκπεξ. ΦΠΑ, γηα ηα δχν (2) έηε 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ 

πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα (εάλ 

ππάξρεη): 182879 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 3 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

Ναη / Όρη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 4 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 
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Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 5 
Απάληεζε: 

- 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

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

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 6 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 
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Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέξνο ΙΙΙ: Λφγνη απνθιεηζκνχ 
Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

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

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 7 
Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

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

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 
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- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 8 
Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

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

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 9 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 
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απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

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

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 10 
Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

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

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 
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Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

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

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 11 
Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα 

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 12 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
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αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν 

θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν 

απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 13 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη 

απεπζείαο ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 
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επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 14 
Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 
απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 
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- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 15 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πηψρεπζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 16 
Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; 

Απάληεζε: 
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Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 17 
Παξαθαιψ _______αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 
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- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 18 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 19 
Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 
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λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

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

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 20 
Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 
ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 
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Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, 

απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 21 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 22 
Γ: Άιινη ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Ιζρχνπλ νη ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο 

κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο 

Απάληεζε: 

Ναη 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) 23 

Λήμε 
Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή 

ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην 

Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή__ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Άιιεο Γειώζεηο Άιιεο Γειώζεηο 

Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία να 

δθλϊνει ότι : 

α) Αποδζχεται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.  

β) Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των οποίων οι     

προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ.  

γ) Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι.  

δ) Ραραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ.  

ε) Συμμετζχει ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

       

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

Α) ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  

 

 

     Α. ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ 

Β. 

ΑΝΑΛΩ

ΙΜΑ 

Γ. 

ΤΝ

ΟΛΙΚ

Ο 

ΚΟ

ΣΟ 

ΑΝΑ 

ΔΞΔΣ

ΑΗ 

  

Γ. 

ΔΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ

 ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑ

Η 

  

 

 

 

 

Φ.

Π.

Α 

ΤΝ

ΟΛΟ 

ΜΔ 

ΦΠΑ 

ΚΩΓ

. 

ΠΑΡ

ΑΣΗ

ΡΗΣ

ΗΡΙ

ΟΤ 

Α/

Α 

ΔΞΔΣ

ΑΗ 

ΔΣΗΙ

Ο 

ΑΡΙΘΜ

Ο 

ΔΞΔΣΑ

ΔΩΝ  

ΔΣΗΙ

Ο 

ΑΡΙΘΜ

Ο 

ΤΚΔ

ΤΑΙΩ

Ν 

ΣΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΤΚΔ

ΤΑΙΑ 

ΔΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ 

ΤΚΔΤ

ΑΙΩΝ 

ΚΟΣΟ

 ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑ

Η 

ΚΟΣΟ

 ΑΝΑ 

ΔΞΔΣΑ

Η 

                       

                       

                       

             

             

             

ΤΝΟΛΙΚΟ 

ΔΣΗΙΟ 

ΚΟΣΟ  € 

                  

   





 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Σελίδα 85 
                                                                                                                                                                    ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΛΝΤΕΛΕΣ 

Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΤΘΣ  ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ .... ΔΣ ……….ΔΛΑΚΘΥΞΘΣ 
 ΓΛΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ 
και διηιςεωσ, υπζρ : 
 
α) (Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(Σε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ),  
 και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθ ςυμμετοχισ  ςτθ με αρικμό...................... 
Διακιρυξθ,  που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με θμερομθνία…………..,  με αντικείμενο 
«……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ ……….........  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Λςχφοσ : Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ που κακορίηουν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

 
Β) ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  
 
Ρροσ (Ανακζτουςα Αρχι) : ______________________________  
Εκδότθσ : ____________________  
Τράπεηα:_______________________________________________ 
Κατάςτθμα:______________________________________________  
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(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________  
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________  
  
 ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ, ΥΡ’ ΑΛΚΜΟΝ ....     
 ΓΛΑ………….. ΕΥΩ  
 Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ διαιρζςεωσ 
και διηιςεωσ, υπζρ : 
 α) (Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου) 
Πνομα:………………… 
Επϊνυμο:………………. 
Ρατρϊνυμο:……………. 
Α.Φ.Μ……………………, Δ.Ο.Υ.  
  
β) (Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου - μεμονωμζνθσ εταιρίασ)  
Επωνυμία : ………………….. 
Ζδρα ……………  
Οδόσ ………….Αρικμόσ ……….. 
Τ.Κ. …………….  
Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
(Σε  περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ) : των Εταιριϊν  
Α) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Β) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
Γ) Επωνυμία : …………………..Ζδρα …………… Οδόσ …………. 
 Αρικμόσ ………..Τ.Κ. ……………. Α.Φ.Μ……………………… Δ.ΟΥ…………….. 
 
Μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρων υπόχρεων μεταξφ τουσ,  εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ),  
και μζχρι του ποςοφ των......................... ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό...................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό του ………….………………….., με θμερομθνία…………..,  με 
αντικείμενο «……………….….» και ςυγκεκριμζνα για το τμιμα του ζργου ……………….. ςυνολικισ αξίασ 
………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ.  
 Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ  και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε 
ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ 
τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Χρόνοσ Λςχφοσ :  Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ 
διλωςι ςασ,  ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ.  
 Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου.  
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ –ρέδην ύκβαζεο 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

6θ ΥΓ. ΡΕ. ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ  ΘΡΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                                                                             
ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ υπ’ αρικ.        /202.. 





 

Ο ΔΛΟΛΚΘΤΘΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΑΣ 

Σελίδα 87 
                                                                                                                                                                    ΓΕΩΓΛΟΣ ΣΛΝΤΕΛΕΣ 

 

Αρ. Αποφ:       Α.Δ.Α:     

 

 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΑΣ 

 

ΚΑΙ 

                                                                     ΤΘΣ ΕΤΑΙΕΙΑΣ   «     …………………………          » 

 

Για Ρρομικειεσ  ……………… 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΑΣ: Συμβατικοφ Τιμιματοσ ……………€, πλζον ΦΡΑ …….% ιτοι  ……………€  
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΑΚΟ 1 ΟΛΣΜΟΛ 

ΑΚΟ 2 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΚΟ 3 ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΑΚΟ 4 ΑΜΟΛΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

ΑΚΟ 5 ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

ΑΚΟ 6 ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΚΟ 7. ΑΝΩΤΕΑ ΒΛΑ 

ΑΚΟ 8 ΚΥΩΣΕΛΣ-ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΚΟ 9 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΑΚΟ 10. ΛΟΛΡΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

ΑΚΟ 11 ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΛΚΑΛΟ – ΕΡΛΛΥΣΘ ΔΛΑΦΟΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΥΡ. ΑΙΘ.          /2023 

Στθν Άρτα  ςιμερα τθν   θν      του ζτουσ 20…., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι: 

 

Αφενόσ 

Το Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ  που εδρεφει ςτθν Άρτα (Λόφοσ Ρεράνκθσ 1, Τ.Κ. 47100), και εκπροςωπείται 
νόμιμα από το Διοικθτι του Νοςοκομείου κ……………………………………………..  νομίμωσ διοριςκζντοσ δυνάμει 
τθσ υπ’ αρικ. …………………….. Απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ   για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ  και  ςτο 
εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι» 

και αφετζρου 
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Θ εταιρεία με τθν επωνυμία «…………………………………………..» που εδρεφει ςτθν………………….    
Τ.Κ………………… ΤΘΛ: ………………………FAX:………………….., ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου……………………… 
, υπάγεται ςτθ Δ.Ο.Υ.………………….: και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ……………………………………. με αρ. 
Α.Τ:…………………………………………… και θ οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο 
ανάδοχοσ», 

Λαμβάνοντασ υπόψθ : 

1) Τθν υπ. αρικ…………………. διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για Ρρομικεια 
«………………………………………..». 

2) Τθν   αρικ. πρωτ. …………………….προςφορά του αναδόχου, που υποβλικθκε ςτο πλαίςιο του 
διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ. 

3) Τθν υπ. αρικ…………………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία κατακυρϊκθκε το 
αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ, ςτον ανάδοχο 

4) Τθν  αρικ. /….-….-….  Ανάλθψθ Υποχρζωςθσ Ρίςτωςθσ με ΑΔΑ : ………………………… 
 
 
 

 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

ΑΘΟ 1. ΟΙΣΜΟΙ 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο ανάδοχοσ με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ 
ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει 
ωσ υπεφκυνο για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν και αυτόσ με 
υπεφκυνθ διλωςι του αποδζχκθκε το διοριςμό αυτό. 

Διοικθτικι εντολι: οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν 
Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ των Υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ των 
υπθρεςιϊν. 

Ζγγραφο: κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των τθλεγραφθμάτων και 
των τθλεομοιοτυπιϊν. 

Ρρομικεια:…………..: όπωσ εξειδικεφεται ςτθ Σφμβαςθ. 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 

Θμζρα: θ θμερολογιακι θμζρα. 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ Υπθρεςίασ (ΕΡΡΥ): Το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που 
ορίηεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ τθσ Υπθρεςίασ και τθν παραλαβι των υπθρεςιϊν (τμθματικι – οριςτικι). 

Ραραδοτζα: Τθν προμικεια  ο ανάδοχοσ κα παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ. 

Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Θμζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ ωσ 
αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ 
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

Ρροςφορά: θ  προςφορά του αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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Σφμβαςθ: θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν 
εκτζλεςθ των προμθκειϊν , όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 

Συμβατικά τεφχθ : Τα τεφχθ τθσ Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του αναδόχου, κακϊσ και 
όλα τα τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν και τθ ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά ςειρά ιςχφοσ : α) τθ 
Σφμβαςθ, β) τθ Διακιρυξθ, γ) τθν Ρροςφορά του αναδόχου. 

Συμβατικό τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρρομικειασ. 

ΑΘΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ που 
αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν υλοποίθςθ τθσ Ρρομικειασ «…………………………………… ». 

Θ Ρρομικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν  υπ’  αρικμ. …………τεχνοοικονομικι προςφορά του 
αναδόχου, ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ΔΣ/…..……διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ.  ……………..απόφαςθ 
κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Συγκεκριμζνα θ υπθρεςία περιλαμβάνει «………………………………………»  : 

ΑΘΟ 3. ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ – ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε ……… (2) Ζτθ.  

Θ εκτζλεςθ των παραγγελιϊν κα γίνεται τμθματικά ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ του Γενικοφ 
Νοςοκομείου Άρτασ και εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθ ςχετικι παραγγελία του αρμόδιου 
τμιματοσ του Νοςοκομείου. 

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται με ζξοδα και ευκφνθ του προμθκευτι ςτισ αποκικεσ του 
Νοςοκομείου κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. 

Θ παράδοςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ κα γίνει ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ του Νοςοκομείου μζςα ςε 
τριάντα  (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ με ζξοδα και ευκφνθ του 
προμθκευτι/ Αναδόχου και κα παραμείνει και μετά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν εξάντλθςθσ 
των αναλωςίμων. Επιςθμαίνεται ότι μετά τθ λιξθ του χρόνου, κα κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του 
προμθκευτι εκπτϊτου. 

Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί από αρμόδια επιτροπι  παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ που κα ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό  και  κα εκδίδει  ςχετικά πρωτόκολλα  παραλαβισ . 
Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί ο προμθκευτισ 
και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται 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. 

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. 

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

 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του 
ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα VII τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των 
υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο 
ανάδοχοσ.  

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

ΑΘΟ 4.  ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ 

Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των ………… 
ευρϊ και ……….. λεπτϊν (€), πλζον ΦΡΑ 24%  ιτοι ςυνολικά ………………… ευρϊ και  ………….λεπτϊν 
(……….). Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό αντάλλαγμα 
επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, μετά από ςυνολικι ζρευνα 
που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. Στο τίμθμα περιλαμβάνονται όλεσ οι 
ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του αναδόχου για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, χωρίσ 
καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ πλθρωμι κα γίνεται με τθν καταβολι του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 
των υπθρεςιϊν  

Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν, με τθν ζκδοςθ του 
ςχετικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ και μζςα ςτθ νόμιμθ προκεςμία, που προβλζπεται ςτθν υποπαράγραφο 
Η5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9.5.2013, Τ. Α’) 

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.  

Toν  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,1% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων ( άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει).  
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ ςυνολικισ αξίασ κάκε αρχικισ, τροποποιθτικισ ι 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, προ φόρων και κρατιςεων, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017).  
δ) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.  
ε) Υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Υγείασ (2% επί τθσ αξίασ του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν 
αφαίρεςθ του ΦΡΑ και κάκε άλλου παρακρατοφμενου ποςοφ υπζρ τρίτων). ), θ οποία ειςιχκθ με το 
άρκρο 3 παρ. ββ (μετά τθν αναρίκμθςθ μζςω του Ν. 3846/2010,άρκρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και 
επανεμφανίηεται ςτο άρκρο 24&6 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010) 
ςτ) Κράτθςθ ςε ποςοςτό 0,02% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ (πλθν ΦΡΑ) υπζρ του Δθμοςίου, που 
παρακρατείται από τθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν κάκε πλθρωμι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (άρκρο 36, παρ. 6 του Ν. 4412/2016). 
Κατά τθν πλθρωμι του τιμιματοσ των αγακϊν παρακρατείται φόροσ ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 
24 του Ν. 2198/1994 φόροσ ειςοδιματοσ όπωσ ιςχφει . 
 
Ο ΦΠΑ καηαβάλλεηε από ηην σπηρεζία. 

Πλα τα τιμιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ (ςυνολικά και τιμζσ μονάδοσ), παραμζνουν ςτακερά και δεν 
υπόκεινται ςε καμία ανακεϊρθςθ ι αφξθςθ ζωσ τθν ςυμβατικι θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των 
υπθρεςιϊν. 

ΑΘΟ 5. ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό 
………..……. εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………………………….., ποςοφ ……………… ευρϊ (………… €) (4% τθσ 
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ςυμφωνοφμενθσ με τθν παροφςα αμοιβισ του αναδόχου, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ 
μζχρι τθν επιςτροφι τθσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν οριςτικι 
ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι όλων των φάςεων των υπθρεςιϊν, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ 
των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό 
Ρρομθκειϊν Δθμοςίου. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ παράβαςθσ 
κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ 
αυτοφ για επικείμενθ κατάπτωςθ. 

ΑΘΟ 6. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με 
τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. 

2. Ο ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ 
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται 
μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

3. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν 
τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα 
αποδεικτικά ςτοιχεία. 

4. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με 
τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ.  

5. Ο ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα 
μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

6. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

7. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται: α) ότι τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, 
τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α 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) ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

γ) ότι λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξει τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

ΑΘΟ 7. ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 
μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 

Ο ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται 
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να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, διαφορετικά, με τθν 
πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 

ΑΘΟ 8. ΚΥΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Α. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ του Νοςοκομείου, που είναι 
ςφμφωνεσ 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 περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ 
πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν 
ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

Β. Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, να αςκιςει 
προςφυγι μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 

ΑΘΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν παραδοκεί οριςτικά το ςφνολο των υπθρεςιϊν, γίνει θ 
αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ από 
τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

ΑΘΟ 10. ΛΟΙΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Το κεςμικό πλαίςιο τθσ υπ ϋαρικ. Δ.Σ. ……………………….. Διακιρυξθσ, θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ………………  
διακιρυξθ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ και θ υπ’ αρικμ. ςυςτθμ. ……. κατατεκείςα προςφορά του αναδόχου 
αποτελοφν ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. Σε περίπτωςθ αςάφειασ ι 
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι θ 
ακόλουκθ: 

1. Θ ςφμβαςθ. 2. Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ 3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και 
διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι 4. Θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του 
αναδόχου.  

Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο 
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπϋ όψθ για τθν ερμθνεία των όρων τθσ 
παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ. 

Αντίκλθτοσ του αναδόχου, ςτον οποίο μποροφν να γίνονται όλεσ οι κοινοποιιςεισ από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι προσ τον Ανάδοχο ορίηεται με τθν παροφςα ο/θ……………….. κ. , ΤΚ …………….. τθλ: 210 ……………… , fax 
210 …………….., 210 …………………  

Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον ανάδοχο  κα γίνεται ταχυδρομικά ςτθ 
διεφκυνςθ αυτι ι με φαξ. 

ΑΘΟ 11. ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ 

Ο Ανάδοχοσ  και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα προκφψει 
ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί, με βάςθ τθσ 
καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 
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Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, αξκόδηα είλαη ηα  πνιηηηθά 
θαη/ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα ηεο πεξηθέξεηαο Άξηαο. 

ΣΕ ΡΛΣΤΩΣΘ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΩ ςυνετάγθ το παρόν ςε δφο πρωτότυπα, ζνα (1) ζλαβε ο Ανάδοχοσ και  ζνα (1)  
θ Ανακζτουςα Αρχι. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΘ                                                                               
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