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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυµία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Ταχυδροµική διεύθυνση 3 ΧΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ  

Πόλη ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ταχυδροµικός Κωδικός 30100 

Χώρα ΕΛΛΑ∆Α  

Τηλέφωνο 26413-61233-221 

Φαξ 2641025955 

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  gnaprom@gmail.com 

Αρµόδιος για πληροφορίες ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΟΥΛΑΚΗ ΡΟ∆ΑΝΘΗ  

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.hospital-agrinio.gr 

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Αιτωλοακαρνανίας και ανήκει στην 6η Υ.Πε. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική    
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

β)  Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr 
ή την διεύθυνση www hospital-agrinio.gr 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ/ προϋπολογισµός .  

Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α.Ε.: 0843 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2019 και 2020  του Γ.Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι οι  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ». 

 Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV) : 98310000-9 . 

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι οι  «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» για 
το Γενικό Νοσοκοµείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου) µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής  άποψης  προσφορά. 



 

Σελίδα 5 

Το εκτιµώµενο ποσό της υπό προµήθειας υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά στο ύψος των 234.546, 

00€ χωρίς ΦΠΑ και 290.838,00 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% , τα οποία θα 
καλύψουν τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα 
Αγρινίου για ένα (1) έτος, [µε αποκλειστικό δικαίωµα του νοσοκοµείου για άσκηση ετήσιας 
παράτασης (προαίρεση)], όποιο εκ των δύο ορίων – ποσό ή χρόνος επέλθει πρώτο. Στο ανωτέρω 
ποσό συµπεριλαµβάνεται και ο προϋπολογισµός για την ετήσια παράταση, εφόσον αυτή ασκηθεί. 
Επισηµαίνεται ότι η ανάθεση της σύµβασης για ένα (1)  έτος δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκοµείο, 
θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωµα του για ετήσια παράταση. 
Ανάλυση του συνολικού εκτιµώµενου ποσού έχει ως εξής:  

  ETHΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
χωρίς Φ.Π.Α 

ETHΣΙΟΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε 
Φ.Π.Α 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ 117.273,00 € 145.419,00 € 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

117.273,00 € 145.419,00 € 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 234.546, 00€ 

 
290.838,00 € 
 

Επισηµάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος ετήσιας προαίρεσης από το νοσοκοµείο, 
η νέα σύµβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές 
ποσότητες που αφορούν στο πρώτο έτος. (Πίνακας Ι: Πίνακας Ειδών ∆ιακήρυξης για ένα έτος (12 
µήνες) 

Η προς προµήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων 
συµβάσεων (CPV)  98310000-9  και περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι (Αντικείµενο σύµβασης & 
Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών – Ποσότητες). Οι αναφερόµενες στο Παράρτηµα Ι ποσότητες είναι 
ενδεικτικές και δύναται να αυξοµειωθούν σε συνάρτηση µε τις πραγµατικές ανάγκες, χωρίς το 
Νοσοκοµείο να υποχρεούται για την παραγγελία/ προµήθεια αυτών. 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Α. Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• Του Ν. 4610/2019 « Συνέργειες Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση  στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 
πειραµατικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

• Του Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ A 67 - 03.05.2019) “Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων ∆υνάµεων, 
Στρατολογίας, Στρατιωτικής ∆ιακαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

• Του Ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και 

άλλες διατάξεις». 

• Του Ν. 4605/2019 «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ...... – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις [Προστασία πρώτης κατοικίας]» 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -
2013», 
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• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

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

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

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

• του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),  

• του άρθρου 5 της απόφασης µε αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,  

• του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

• του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”  

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

• του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  

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

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”, 

• της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση 
ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης», 

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

• του ν. 2955/2001 (Α’ 256) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει, 

• του ν. 2889/2001 (Α’ 37) «Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει, 

• του ν. 3204/2003 (Α΄ 296),  «Περί τροποποίησης και συµπλήρωσης της Νοµοθεσίας για το ΕΣΥ και 

ρυθµίσεις άλλων θεµάτων της αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» άρθρο 14, 

παράγραφος 3, 

• του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), 

όπως ισχύει σήµερα, 

• του ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134) όπως ισχύει σήµερα, 
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• του ν. 3918/2011  «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’  31) άρθρο 13 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν, 

• του ν. 4052/2012 (Α’ 41) Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων 

Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου 

Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της 

Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 

οικονοµίας» και άλλες διατάξεις, 

• του ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014),  «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση  της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 

µε τον Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-15) «Μέτρα για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών 

στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων».  

• την υπ’ αριθ. 11081/14-12-2011(Β’ 2957)  Υπουργική Απόφαση  σχετικά µε  «Έγκριση συγκρότησης 

συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισµών, των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν 

3580/2007», 

• την υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 (Α’ 1673) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 

3414/2005» , 

• την υπ’ αριθ. 4658/06-09-2016 (ΦΕΚ 2937/Β/15-09-2016) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και 

Φαρµάκων (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των εποπτευοµένων φορέων υγείας για το έτος 2015  (πιστώσεις 2016-2017) µε 

χρηµατοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισµό, το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και λοιπές 

πηγές», 

Β. Τις αποφάσεις-έγγραφα:  

1. To υπ.αριθµ. 853/27-03-2018 έγγραφο της Κεντρικής Αρχής Προµηθειών Υγείας µε θέµα: 

∆ιευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Ν.4472/2017 και τις συµβάσεις Προµηθειών και 

Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής  Κεντρικής Αρχής Προµηθειών 

Υγείας. 

2. Η αριθµ. πράξη  18η/29-6-2017 θέµα 15ο απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκαν οι 
τεχνικές προδιαγραφές από το Νοσοκοµείο (Ω7ΨΠ4690Μ-Υ6Λ). 

3. Η αριθµ. πράξη 18η/20-06-2019 θέµα 9ο απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια του διαγωνισµού. 

4. Η αριθµ. πράξη 20η/25-06-2019 θέµα 1ο EH∆ απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο της παρούσας διακήρυξης.  

5. Η αρ. 519-2019 µε Α∆Α: ΨΩ3Σ46904Μ-Ε5Ω απόφαση δέσµευσης δαπάνης Ν.Μ. Αγρινίου . 
 

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  

1. Ο διαγωνισµός θα είναι ηλεκτρονικός και θα διενεργηθεί µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr. µε συστηµικό αριθµό ανάρτησης 75675. 

Η διαδικασία θα δηµοσιευθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, 
την 10-07-2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  17-07-2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η  08-08-2019, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 
10.00 π.µ. 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 14-08-
2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  

 

 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 08/07/2019 την 
∆ευτέρα. 

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [αριθµός και ηµεροµηνία δηµοσίευσης, 2019-095368 [ Id 
(εσωτερικός αριθµός αναφοράς 19-328037-001)]  

 

Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο έγινε την 10-07-2019, ηµέρα Τετάρτη αναλυτικά: 

1. στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : 
75675 

2. στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)  

3. στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής του Νοσοκοµείου. 

4. στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016  στην παρακάτω τοπική εφηµερίδα:  - 
ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ (Τετάρτη  10-07-2019) 

5. η περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης  στους πίνακες ανακοινώσεων ,  στους ακόλουθους φορείς: 

• Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 

• Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.) 

• Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας   

6.  το διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

 

Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει είτε την Αναθέτουσα Αρχή είτε τον 
Οικονοµικό Φορέα κατά περίπτωση, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 77 παρ. 5 ν. 
4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του 
Ν.3801/09, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις 
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ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η υπ’ αρ. [αριθµός και ηµεροµηνία δηµοσίευσης, 2019-095368 [ Id (εσωτερικός αριθµός 
αναφοράς 19-328037-001)] Προκήρυξη  της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 08/07/2019,  

• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, 

• το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ],  

• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

• το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και όλες 
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 
το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένοi. Αιτήµατα 
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 9 ηµέρες 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Συγκεκριµένα, οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων επί των 
εγγράφων της σύµβασης µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήµατος. Οι 
παρεχόµενες από τις αναθέτουσες αρχές διευκρινίσεις δίνονται µέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του Συστήµατος ή και της ανάρτησης αυτών στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένα 
Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού», Κατηγορία «Προς Ανάδοχο, ∆ιακήρυξη και ∆ηµοσίευση στο 
Portal». 

Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 

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

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

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε 
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οποιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και 
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας 
προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την 
συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. Ειδικά, τα αλλοδαπά 
ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92 παρ. 4 
Ν.4412/16). 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο (άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017).  

Τρόπος υποβολής ιδιωτικών εγγράφων θα είναι σύµφωνα είτε µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 
(Α΄ 94) είτε σε απλή φωτοτυπία,  εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή  έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.  

Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης (παρ. 4, άρθρου 72, 
ν.4412/16).  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  

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

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 

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

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

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

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

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

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται από 
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συµµετοχής, συνολικού  
ποσού  2.345,00 € (δύο χιλλιάδες τριακόσια σαράντα πέντε ευρώ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  

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

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



 

Σελίδα 12 

γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού  

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) προσφέρων 
οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους :  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους 
διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά 
στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική 
νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για 
την καταβολή τους.  

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος. 
 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό 
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της 
προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, προσφέρων 
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε 
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  

δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα 
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
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2.2.3.5. ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε 
πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. 
Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε 
εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να 
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της προµήθειας.  Οι 
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του 
ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 
εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση 
σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

2.2.5 ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα και τα κριτήρια ανάθεσης της παρούσας 
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και να 
προσκοµίσουν όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία (π.χ  βεβαιώσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες 
δηλώσεις, εγχειρίδια, φύλλα συµµόρφωσης, φυλλάδια, πιστοποιητικά κ.τ.λ)  που  αναφέρονται στο 
Παράρτηµα Ι ενότητα 2 (Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης οφείλουν να 
συµµορφώνονται µε όσα  αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι ενότητα 2 Τεχνικές Προδιαγραφές της 
παρούσας ∆ιακήρυξης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 
2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε 
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αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, µε 
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, 
µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό 
συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε  τις ισχύουσες διατάξεις. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το 
οποίο επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, υπογράφεται έως 10 ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4605/19 άρθρο 43 παρ.7αδ   

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8). 

Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 
στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής.  

Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ).  
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Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν . 

Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος 
αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο,  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή 
του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας.  

Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 

γ)  για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του 
κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 

Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:  

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι 
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
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διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και 
ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο  
Επιµελητήριο.  

 Β.4. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός 
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε 
σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 

Β.5.  Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα 
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Α΄ ΟΜΑ∆Α   Προϋπηρεσία - Εξοπλισµός     ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  70%            
         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

% 

1 Κατάλογος µε έργα ΠΛΥΣΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  µονάδων υγείας (Νοσοκοµεία- 
Κ.Υ.- Ιατρικά Κέντρα δηµόσια ή ιδιωτικά κ. λ. π.)  που έχουν εκτελεστεί 
την τελευταία τριετία. 

Προϋπολογισµός έκαστου έργου  µε αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής 
εκτέλεσης. 

40% 

2 Κατάλογος λοιπών έργων µε αντίστοιχες βεβαιώσεις & προϋπολογισµούς 10% 



 

Σελίδα 18 

(τριετίας) 

2 Μηχανικός – υλικοτεχνικός  εξοπλισµός της εταιρίας 10% 

3 Υλικά καθαριότητας (τύπος, εργοστάσιο παραγωγής)  10 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΙ Χ 70% 

       

Β΄ ΟΜΑ∆Α    Οργάνωση εταιρίας- Πρόγραµµα καθαρισµού  

   ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  30% 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

% 

1 Οργάνωση εταιρίας.  

Tίτλοι σπουδών και οι επαγγελµατικοί τίτλοι των βασικών στελεχών της 
εταιρίας, καθώς και αντίγραφο επίσηµης κατάστασης µισθοδοτούµενου 
προσωπικού (Επιθ. Εργασίας). 

10% 

2 Προτεινόµενοι από την εταιρία µέθοδοι καθαρισµού.  

Εξοπλισµός που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στο έργο 

10% 

3. Χρόνος παράδοσης των υλικών µετά την παραγγελία 10% 

 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 
 
 Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η βαθµολογία 
είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές.  
 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο 
λόγο της προσφερθείσας τιµής  προς την βαθµολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο 
µικρότερος αριθµός), σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 

Προσφερθείσα τιµή 

Τελική βαθµολογία τεχνικής 
προσφοράς 
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Η  σύµβαση  θα   υπογραφεί  µε  τον   συµµετέχοντα  του  οποίου  η  προσφορά  θα  αναδειχθεί 
συµφερότερη για τις ποσότητες των  αντιδραστηρίων και αναλωσίµων που θα προκύψουν από τη  
προσφορά του ανά τύπο αναλυτών. 

2.3.2. ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης, για το σύνολο της 
ζητούµενης υπηρεσίας. 

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νοµίµως 
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη 
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο 
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας 
την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα, 

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου 
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
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2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf]. 

[Εφόσον οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονοµικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (οικονοµική προσφορά) παραπέµποντας στο σχετικό άρθρο 
της διακήρυξης και το  υπόδειγµα ιοικονοµικής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ]. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του Συστήµατος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση 
εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία όλα ή 
ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 
1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 
του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης  

Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα II).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους  οικονοµικούς φορείς οι οποίοι οφείλουν να το υποβάλουν µε την 
προσφορά τους συµπληρωµένο  σε µορφή  PDF ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79 
του ν.4412/16 και την διακήρυξη. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στηρίζεται σε ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων, το ΕΕΕΣ περιέχει 
πληροφορίες και ως προς τρίτους. 

Πληροφορίες που αφορούν την σύνταξη, δηµοσίευση και υποβολή του (ΕΕΕΣ), παρέχονται στον 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/7 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 και στις εξής 
ηλεκτρονικές πύλες : 
- https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 
- http://www.promitheus.gov.gr 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων 
ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό 
φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος  I της 
∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως 
άνω Παράρτηµα. 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, 
ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον και αναλυτική οικονοµική προσφορά ψηφιακά 
υπογεγραµµένη σε µορφή pdf, επι  ποινή απόρριψης ως µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης [τιµή],  όπως ορίζεται κατωτέρω και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Παράρτηµα IΙ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ). Σε περίπτωση διάστασης µεταξύ των αριθµητικώς αναγραφόµενων 
στοιχείων και των αντιστοίχων ολόγραφων, λαµβάνονται υπόψη τα δεύτερα.  

της διακήρυξης:  

 

Α. Τιµές 

Η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά µονάδα.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα 
από το σύστηµα.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της 
παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016. 

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις: 

Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής ή τροποποιητικής σύµβασης υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 235 παρ.1 Ν.4610/2019 όπως 
ισχύει). 

β) Χαρτόσηµο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήµου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συµπληρωµατικής  σύµβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017). 

δ) Χαρτόσηµο 3%  επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π.  και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήµου. 

ε)  Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η 
προβλεπόµενη παρακράτηση.  
Επίσης στην οικονοµική προσφορά θα πρέπει  να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραµµένη όπου θα δηλώνεται ποια είναι η τιµή της τελευταίας καταχώρησης στο 
Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς αναφέροντας τον 
σχετικό κωδικό παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση που είδος/η δεν είναι καταχωρηµένο/α στο 
Παρατηρητήριο Τιµών της ΕΠΥ θα υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη ότι δεν 
υπάρχει το είδος καταχωρηµένο στο παρατηρητήριο τιµών τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία της 
υποβολής της προσφοράς, µε ποινή απόρριψης.  
 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δώδεκα (12) 
µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της  προσφοράς  
αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφαση της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το 
δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων  από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι  κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε 
το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 
πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς 
που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης 
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
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του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 
14-08-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο στάδιο 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο της τεχνικής ή 
οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων 
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. Ειδικότερα: 

α. Την ηµέρα και ώρα που θα λάβει χώρα η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 
«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες υποψήφιοι οικονοµικοί 
φορείς αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι 
συµµετέχοντες ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα / ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από 
το Σύστηµα. 

β. Στην συνέχεια την ίδια ηµεροµηνία το αρµόδιο όργανο θα αποσφραγίσει τους ενσφράγιστους 
φακέλους µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» που περιέχουν τα 
τυχόν επιµέρους απαιτούµενα, σε έντυπη µορφή, δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν 
κατατεθεί από τους συµµετέχοντες στην Υπηρεσία σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης 
(ήτοι, δικαιολογητικά και στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά αλλά δεν φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή των προσφερόντων οικονοµικών φορέων). Το αρµόδιο όργανο θα µονογράψει και θα 
σφραγίσει ανά φύλλο το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή δύνανται να παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των προσφερόντων, τα 
µέλη του ∆Σ σε περίπτωση ΑΕ ή οι αντίκλητοί τους, εφόσον έχουν δηλωθεί, ή τρίτα ειδικά 
εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. 

Επισηµαίνεται ότι για τρίτα πρόσωπα που δεν προκύπτει από τον φάκελο της προσφοράς ότι 
εκπροσωπούν την εταιρεία ή ότι είναι µέλη ∆Σ ανώνυµης εταιρείας, θα πρέπει υποχρεωτικά και επί 
ποινή αποκλεισµού να συµπεριληφθεί στον ηλεκτρονικό φάκελο της προσφοράς πρακτικό του 
αρµοδίου οργάνου ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου εξουσιοδότηση, δια της οποίας 
εξουσιοδοτούνται τα τρίτα πρόσωπα να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των έντυπων 
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προσφορών. Επισηµαίνεται ότι εφόσον για λογαριασµό κάποιου προσφέροντος παρίσταται 
πρόσωπο από τα ως άνω, δύναται να συνοδεύεται από τρίτα πρόσωπα που θα δηλώσει ενώπιον 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, προς διευκόλυνση του έργου του. 

Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές, σε πρακτικό 
αποσφράγισης το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του. 

γ. Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έκδοση ξεχωριστού πρακτικού στο οποίο: 

Καταχωρούνται: 

(α) Όλοι οι προσφέροντες υποψήφιοι οικονοµικοί φορείς. 

(β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής και τεχνικής προσφοράς. 

Αξιολογούνται: 

(α) Τα κατατεθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής αναφορικά µε την πληρότητα και την νοµιµότητά 
τους. 

(β) Οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές των προσφερόντων υποψηφίων οικονοµικών φορέων ως 
προς την συµφωνία τους µε τους όρους και απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 

δ. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά), κατά το ανωτέρω στάδιο 
και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (παράγραφος 3.4. της 
παρούσας) για το εν λόγω στάδιο, ορίζεται η ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
οικονοµικών προσφορών. Στους συµµετέχοντες, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής, 
πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την 
καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονοµικών 
προσφορών. 

ε. Στην καθορισθείσα ως άνω ηµεροµηνία και ώρα, το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» και οι συµµετέχοντες αποκτούν πλέον 
πρόσβαση για ενηµέρωση στο περιεχόµενο αυτής. Για την αποσφράγιση οι συµµετέχοντες 
ενηµερώνονται µε ηλεκτρονικό µήνυµα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόµατα από το Σύστηµα. 

ζ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από το αρµόδιο όργανο των οικονοµικών προσφορών, κατά την οποία 
οι οικονοµικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης. Το αρµόδιο όργανο 
συντάσσει ξεχωριστό πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψη των 
οικονοµικών προσφορών, την κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος).  

Σηµείωση 1: Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, ο Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 88 και 89 του ν. 4412/2016.  

 

 Σηµείωση 2: Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιµες προσφορές (άρθρο 90 παρ. 1 του ν.4412/16). 

η. Τα πρακτικά των δύο ανωτέρω σταδίων αξιολόγησης των (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και  «Οικονοµική Προσφορά»,  υποβάλλονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή για τη λήψη και έκδοση απόφασης. Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την εν λόγω 
απόφαση µε την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσµατα και των δύο ανωτέρω σταδίων του 
διαγωνισµού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστηµα στο χώρο του διαγωνισµού και 



 

Σελίδα 25 

σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του Συστήµατος 
αποστέλλεται στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 

 

θ. Μετά την ως άνω ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης και για τα δύο 
ανωτέρω στάδια και µετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου επίλυσης τυχόν διαφορών (βλ. 
παρακάτω παράγραφο 3.4), ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών ηµερών από τη σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήµατος, 
οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και 
ειδικότερα στον (υπό)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» του 
συστήµατος, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείων pdf, που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο  

της παρούσας ∆ιακήρυξης (ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής), σε πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής.  

Σε περίπτωση που κάποια εκ των υπόψη δικαιολογητικών/στοιχείων δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί 
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υπογραφή θα πρέπει, επί ποινής απορρίψεως, αυτά να προσκοµιστούν στο αρµόδιο όργανο σε 
έντυπη µορφή, το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή του 
φακέλου «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», σε σφραγισµένο φάκελο που θα φέρει 
εξωτερικά την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου». 

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος προβεί σε κατάθεση των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών νωρίτερα από τη καθορισθείσα χρονική προθεσµία των 10 ηµερών  που του έχει 
δοθεί, τότε οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως µέσω της επικοινωνίας του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, την 
Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των απαιτούµενων δικαιολογητικών του, 
τόσο ηλεκτρονικά στο ΕΣΗ∆ΗΣ, όσο και σε έντυπη µορφή, ώστε η ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
εν λόγω φακέλου να πραγµατοποιηθεί πριν την λήξη της αυτής προθεσµίας. 

ι. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση, από το αρµόδιο όργανο, του φακέλου «∆ικαιολογητικά 
Προσωρινού Αναδόχου» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(προσωρινός ανάδοχος), γίνεται σε  σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση 
των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που 
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Στους συµµετέχοντες που 
έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές, µε µέριµνα του αρµοδίου οργάνου, πραγµατοποιείται, 
µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα 
ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου. Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες 
στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που αποσφραγίσθηκε. Γενικότερα, η αποσφράγιση και 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου πραγµατοποιείται εφαρµοζόµενων 
αναλόγως, των αναφεροµένων στην τελευταία υποπαράγραφο της ανωτέρω παραγράφου 3.1.1. 

ια. Αφού ολοκληρωθεί η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην 
έκδοση και υποβολή στην αναθέτουσα αρχή, τελικού πρακτικού Αξιολόγησης Οικονοµικών 
Προσφορών και ∆ικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου (για τη λήψη και έκδοση απόφασης), στο 
οποίο: 

 Αξιολογούνται: 
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(α) Οι οικονοµικές προσφορές όλων των προσφερόντων υποψηφίων οικονοµικών φορέων και 
κατατάσσονται µε το κριτήριο κατακύρωσης 

 (β) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου. 

(2) Υποβάλλεται γνωµοδότηση για την λήψη οριστικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή 
επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Οι φάκελοι του διαγωνισµού µε τα προσκοµισθέντα 
δικαιολογητικά για κάθε στάδιο, µε µέριµνα του αρµοδίου οργάνου συνυποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης. 

ιβ. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής αναρτάται ηλεκτρονικά στο σύστηµα στο χώρο του 
διαγωνισµού και σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος) µε χρήση του 
συστήµατος στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση. 

2. Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης επί 
των διαφόρων σταδίων του διαγωνισµού ισχύουν γενικά τα ακόλουθα: 

α. Το αρµόδιο όργανο ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος από την τον Αναθέτουσα 
Αρχή µπορούν να απευθύνουν αιτήµατα, ηλεκτρονικά – µέσω της παρεχόµενης από το σύστηµα 
εφαρµογής, στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή 
συµπληρώσεων επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 
χρήστες – οικονοµικοί φορείς υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να παρέχουν 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και κατά περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί) τις ζητούµενες 
διευκρινίσεις – συµπληρώσεις εντός των προθεσµιών που τους ορίζονται. Για την αποσαφήνιση – 
συµπλήρωση πληροφοριών και δικαιολογητικών ισχύουν τα καθοριζόµενα στο άρθρο 102 του 
ν.4412/16. 

β. ∆εδοµένου της δυνατότητας των προσφερόντων υποψηφίων οικονοµικών φορέων για υποβολή 
ενστάσεων και της πορείας της διαγωνιστικής διαδικασίας, το χρονικό διάστηµα για τον ορισµό της 
αποσφράγισης των δικαιολογητικών των διαφόρων σταδίων γίνεται κατά κρίση της αναθέτουσας 
αρχής. 

γ. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις ως αναφέρονται στους όρους της 
∆ιακήρυξης, ή που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.  Λοιποί λόγοι 
απόρριψης της προσφοράς ως αναφέρονται, κατά περίπτωση, στα άρθρα της ∆ιακήρυξης. 

δ. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, ενηµερώνονται µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του 
Συστήµατος, για την έκδοση απόφασης αποδοχής ή απόρριψης της προσφοράς τους. Η ειδοποίηση 
αυτή πραγµατοποιείται µετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, της σχετικής αποφάσεως στο Σύστηµα. 
Κατά την ηµεροµηνία αποστολής της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης θεωρείται ότι οι 
συµµετέχοντες έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του 
διαγωνισµού. Ως εκ τούτου, η εν λόγω ηµεροµηνία αποτελεί και το χρονικό σηµείο από το οποίο 
εκκινεί η νόµιµη προθεσµία για την άσκηση τυχόν ενστάσεων. Κατά την ίδια διαδικασία 
υπολογίζονται και οι χρόνοι υποβολής διευκρινήσεων ή συµπληρώσεων. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - ∆ικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου  

 

α. Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός 
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. (άρθρο 103 παρ. 2 του ν.4412/16/ άρθρο 43 παρ.3 του 
Ν. 4605-2019). 

β. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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γ. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής 
η εγγύηση συµµετοχής του, που είχε προσκοµισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε 
το ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) ∆εν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) Από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής (λόγοι αποκλεισµού) και τα τυχόν κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση που και ο επόµενος προσφέροντας που υπέβαλε την αµέσως επόµενη συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται,  η ανάθεση γίνεται στον αµέσως επόµενο ανάδοχο κ.ο.κ. 

  

δ. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το ΕΕΕΣ ότι πληροί, οι οποίες 
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης 
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  

ε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται.  

στ. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη του 
τελικού πρακτικού της υποπαραγράφου 1(ια) της ανωτέρω παραγράφου 3.1.2 από το αρµόδιο 
όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής  για τη 
λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης , είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας 
(άρθρα 103 και 106 ν.4412/16). Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς 
δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.  

ζ. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης της υποπαραγράφου 1(ιβ) της ανωτέρω 
παραγράφου 3.1.2. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης  

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η αναθέτουσα 
αρχή προβαίνει, µέσω του συστήµατος, στην κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, 
προσφορών του αντίστοιχου σταδίου, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, (βάσει άρθρου 100 του ν. 4412/2016), σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του 
Ν. 4412/2016.   

 

Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :  

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4 της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
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β) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το 
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,εφόσον απαιτείται. 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και µόνον στην περίπτωση του 
προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της 
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, µέσω 
του Συστήµατος και των πιστοποιηµένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι 
(20) ηµέρες  από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος, εφαρµοζοµένων των κειµένων διατάξεων για την 
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, τη διακήρυξη και των διαδικασιών της. Το συµφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά σύµφωνα µε το κριτήριο κατακύρωσης. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού,  η διαδικασία ανάθεσης 
µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.4412/16 

Συναφώς µε τα προαναφερόµενα και βάσει της παρ. 3 του άρθρου 17 της Υ.Α. 56902/215/2-6-
2017 (ΦΕΚ Β 1924), µέσω του Συστήµατος ιδίως: 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού ειδοποιούν εγγράφως τον 
προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει τα προβλεπόµενα στις κείµενες διατάξεις και τα έγγραφα της 
σύµβασης δικαιολογητικά και στοιχεία. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες του προσωρινού αναδόχου υποβάλλουν τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες των οικονοµικών φορέων λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 
υπέβαλλε ο προσωρινός ανάδοχος µέσω του χώρου του ηλεκτρονικού διαγωνισµού. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες των γνωµοδοτικών οργάνων του άρθρου 221 του ν.4412/2016 
προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών του προσωρινού 
αναδόχου και υποβάλλουν τα πρακτικά, γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις τους προς την αναθέτουσα 
αρχή/ αναθέτοντα φορέα. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στους προσφέροντες ή συµµετέχοντες πλην του προσωρινού αναδόχου, µαζί µε 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 
συµπεριλαµβανοµένων των πρακτικών αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
και τα αναρτούν στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνηµµένων Προκηρυγµένου ∆ιαγωνισµού». 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού προσκαλούν τον προσωρινό 
ανάδοχο να υποβάλλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016.  

• Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού κοινοποιούν την απόφαση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες του φορέα διενέργειας του διαγωνισµού αποστέλλουν ειδική πρόσκληση 
στον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού της σύµβασης. 

• Πιστοποιηµένοι χρήστες του οικονοµικού φορέα δύναται να προσκοµίζουν ή συµπληρώνουν τα 
δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 103 
του ν. 4412/2016. 
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Η υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου πραγµατοποιείται µέσω της 
λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού χώρου «Συνηµµένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» του 
Συστήµατος. 

Η προσκόµιση και συµπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου σύµφωνα µε την 
παρ.2 του άρθρου 103 καθώς και η υποβολή των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών σύµφωνα µε 
την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγµατοποιείται µέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήµατος. 

Με τον ίδιο τρόπο πραγµατοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, γνωµοδοτήσεων και 
εισηγήσεων των γνωµοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και προσκλήσεις των 
αναθετουσών αρχών προς τους οικονοµικούς φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε 
άλλη επικοινωνία µεταξύ οικονοµικών φορέων και αναθετουσών αρχών. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως  
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

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

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον 
προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την 
έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.  

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

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

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

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του Ν.4605/2019 παρ. 42 άρθρο 
43. 

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

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθηµάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

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

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της 
αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των 
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που 
αναλογεί στην αξία του µέρους του τµήµατος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά, µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της 
σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της 
σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 

Η υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωµα  να αυξοµειώνει τις υπό  προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να 
αυξοµειώνει τις ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσον κατά το στάδιο  της 
κατακύρωσης  του αποτελέσµατος του διαγωνισµού όσον και µετά την κατακύρωση κατά το στάδιο της 
διάρκειας ισχύος των σχετικών συµβάσεων, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης  ανάλογα µε τις ανάγκες 
του  Νοσοκοµείου. 

 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωµής  

5.1.1 Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί τµηµατικά µε έκδοση εντάλµατος πληρωµής µετά την 
εκτέλεση κάθε παραγγελίας και την διενέργεια ποσοτικής-ποιοτικής παραλαβής. 

5.1.2 Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (παρ. 4 , άρθρου 200 ν.4412/16) καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωµή για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5.1.3 Στην αµοιβή του αναδόχου, περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.  

Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης ή τροποποιητικής σύµβασης υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 235 παρ.1 Ν.4610/2019 
όπως ισχύει). 

β) Χαρτόσηµο 3%  επί της κράτησης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήµου. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συµπληρωµατικής  σύµβασης, προ φόρων και κρατήσεων, υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΦΕΚ Β 969/22-3-2017). 

δ) Χαρτόσηµο 3%  επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π.  και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του 
χαρτοσήµου. 

ε)  Κράτηση 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3580/2007. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η 
προβλεπόµενη παρακράτηση.  
 
Όλα τα τιµήµατα της παρούσας σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος χωρίς Φ.Π.Α.), παραµένουν 
σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συµβατική ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης της προµήθειας. 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, εφόσον 
δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά µέσα 
στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 
206 του ν. 4412/2016 και µε βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύµβαση, 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του 
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
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5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς 
ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 
αντικατάσταση των υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 
φόρτωσης - παράδοσης. 

Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από το ποσό 
πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως 
άνω νόµου και το Παράρτηµα IΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) της 
παρούσας (σχέδιο σύµβασης).  

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 
συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 
που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη 
παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν 
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 
ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας 
προσκοµίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που 
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16  σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα IΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) της παρούσας (σχέδιο σύµβασης).  
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Ο µειοδότης προµηθευτής υποχρεούται να εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστηµα λήψης παραγγελιών (κινητή, 
σταθερή τηλεφωνία, fax, email) για όλες τις ώρες και ηµέρες της εβδοµάδας. Σε περίπτωση βλάβης του 
δικτύου ή άλλης απρόβλεπτης κατάστασης αδυναµίας λήψης παραγγελίας, ο προµηθευτής, µε δική του 
ευθύνη, οφείλει να ενηµερώνει άµεσα το Νοσοκοµείο και στη συνέχεια να µεριµνά οµοίως άµεσα για τη λήψη 
των παραγγελιών µε δικές του ενέργειες (π.χ. µε υπάλληλο του).  

Tα προσκοµιζόµενα είδη θα συνοδεύονται από το/τα προβλεπόµενο/α παραστατικά αποστολής στο/στα 
οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το είδος, η ποσότητα και ότι άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο. 

Ο προµηθευτής υποχρεώνεται κατά προτίµηση  απέναντι των υπολοίπων πελατών του να εφοδιάζει έγκαιρα 
το Γενικό Νοσοκοµείο Αιτωλοακαρνανίας-Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου, λαµβάνοντας υπόψη το σκοπό τους.  
 

6.2.2. Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα στους κατωτέρω 
καθοριζόµενους χρόνους: εντός  είκοσι (20) εργασίµων ηµερών. 

Αν η παραλαβή της υπηρεσίας και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την 
επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την υπηρεσία που παραλαµβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει 
δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση 
του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της 
επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση χρόνο. Η 
παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως 
άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου 
στο εξωτερικό 

∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

6.4  Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των υλικών, µε 
απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή 
προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 ∆είγµατα – ∆ειγµατοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 
ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

6.6 Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της συµµόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, 
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου. 
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Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυηµένης λειτουργίας, 
στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή 
µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο. 

6.7 ∆ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αντικείµενο σύµβασης-Ποσότητες & Τεχνικές Προδιαγραφές Γενικές-
Ειδών  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» για 
το Γενικό Νοσοκοµείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου). 

 Πίνακας Ι: Πίνακας Ειδών ∆ιακήρυξης για ένα έτος (12 µήνες). 

Επισηµάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος ετήσιας προαίρεσης από το 
νοσοκοµείο, η νέα σύµβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις 
αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες που αφορούν στο πρώτο έτος. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΕΙ∆ΟΣ/ΕΤΗΣΙΩΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α 

1 Μαξιλαροθήκες 
20900 

7.411,22 € 

2 Κλινοσκεπάσµατα πικέ 
6700 

9.221,88 € 

3 Κλινοσκεπάσµατα µάλλινα 
3000 

6.472,80 €  

4 Σεντόνια κλίνης 
71000 

51.077,58 €  

5 Υποσένδονα 
1850 

825,84 € 

6 Πουκάµισα χειρ.λευκά 
3100 

2.844,56 €  

8 Κουρτίνες 
1700 

231,88 €  

9 Ρόµπες προσωπικού 
5000 

9.300,00 €  

10 Σετ παντελόνι-µπλούζα προσωπ. 
3600 

6.517,44 € 

11 Πράσινα σχιστά µεγάλα 
16400 

18.302,40 €  

12 Πράσινα τετράγωνα µεγάλα 
9900 

8.470,44 €  

13 Πράσινα τετράγωνα µικρά 
25300 

10.666,48 €  

14 Πράσινα µπλούζες χειρ.µε λάστιχο 
6800 

2.529,60 €  

15 Πράσινα πουκάµισα 
6800 

6.155,36 €  

16 Πράσινα παντελόνια 
6460 

5.366,97 €  

17 Στρώµατα ΜΕΘ 
60 

24,55 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 145.419,00 € 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2 (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ)  

• Α1.  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α.1.1 Ο Εργολάβος είναι υποχρεωµένος να παραλαµβάνει τον ακάθαρτο ιµατισµό του 
Νοσοκοµείου εντός 24 ωρών από της παραγγελίας και να τον επιστρέφει σ’ αυτό απολύτως 
καθαρό, καλά σιδερωµένο και στεγνό. 
Κατά την παράδοση του προς πλύση ιµατισµού πρέπει να συνυπογράφεται εις διπλούν το 
συνοδευτικό δελτίο αποστολής των προς µεταφορά και πλύση ειδών ακαθάρτου ιµατισµού από  
αντιπρόσωπο  του εργολάβου και αρµόδιο από το Τµήµα Iµατισµού του Νοσοκοµείου και το ένα 
στέλεχος θα παραµένει στο Νοσοκοµείο. Τα είδη που παραδίδονται θα περιγράφονται όπως και στη 
σύµβαση µε τις αντίστοιχες διαστάσεις τους. Η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού από τον 
εργολάβο θα γίνεται µε ευθύνη, µε προσωπικό του, µε έξοδα του, καθώς και δικά του µεταφορικά 
µέσα που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυµασµένα. 
Η µεταφορά του ακάθαρτου ιµατισµού θα γίνεται µε διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα 
παραδίδει τον καθαρό ιµατισµό στο Νοσοκοµείο. 
Ο εργολάβος οφείλει να τηρεί ενήµερο το Νοσοκοµείο για κάθε αλλαγή που επιφέρει στα 
αυτοκίνητα που θα το εξυπηρετούν. 
Στην περίπτωση αργιών απαιτείται άµεση επικοινωνία µε αρµόδιο του Τµήµατος Ιµατισµού για τον 
καθορισµό της εύρυθµης λειτουργίας. 
Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει απροφασίστως ακριβώς τον ιµατισµό που παρέλαβε µέσα 
σε 24 ώρες χωρισµένα σε είδη-όπως αναφέρονται στη διακήρυξη - και συσκευασµένα σε σάκους 
καθαρούς και απολυµασµένους. 
Eπίσης η παραλαβή και η επιστροφή του ιµατισµού θα γίνεται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και από 
ώρα 8.00 έως 13.00  στην Κεντρική Ιµατιοθήκη του Νοσοκοµείου µας µε προσωπική ευθύνη του 
εργολάβου . 
Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύµβασης που 
θα υπογραφεί. 
Η παράδοση των ειδών που θα επιστέφονται από τον εργολάβο πλυµένα θα γίνεται από Επιτροπή 
Παραλαβής του Νοσοκοµείου που θα είναι πλαισιωµένη από υπεύθυνο του Γραφείου Ιµατισµού, 
και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των. Αν κατά την παραλαβή του πλυθέντος  
ιµατισµού η Επιτροπή Παραλαβής, διαπιστώνει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί 
ή στεγνώσει  καλά, τα επιστρέφει στον εργολάβο µε πρακτικό επιστροφής για την επανάληψη του 
πλυσίµατος, σιδερώµατος ή στεγνώµατος. 
Στην περίπτωση αυτή ο εργολάβος είναι υποχρεωµένος να τα επιστρέψει πλυµένα καλά, 
σιδερωµένα και στεγνωµένα σε 24 ώρες χωρίς καµιά ιδιαίτερη αµοιβή. 
Τα αυτοκίνητα που θα µεταφέρουν τον καθαρό ιµατισµό και µόνο πρέπει να φέρουν βεβαίωση από 
αρµόδια ∆ηµόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυµασµένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της 
απολύµανσης. Η βεβαίωση αυτή επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρµόδια όργανα του 
Νοσοκοµείου. 
Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια ή ζηµία του ρουχισµού του Νοσοκοµείου, και 
υποχρεούται χωρίς καµιά αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισµού που έχασε ή 
κατέστρεψε. 
Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος ιµατισµού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου µετά από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής και απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου. 
Kάθε τέλος χρόνου το Σαββατοκύριακο της απογραφής ο εργολάβος θα πρέπει να παραλαµβάνει 
τον τελευταίο ακάθαρτο ιµατισµό Σάββατο πρωί και να τον παραδίδει καθαρό, Κυριακή µέχρι τις 
12.00 το µεσηµέρι.  
 
Α2. ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
Α.2.1 Ο καθαρισµός του ιµατισµού θα γίνεται µε απορρυπαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια 
κυκλοφορίας και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως υγιεινό καθαρισµό. Σε περίπτωση 
που θα δηµιουργηθεί κάποιο πρόβληµα στο Νοσοκοµείο (µη επαρκής καθαρισµός, εµφάνιση 
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παθήσεων οφειλοµένων στο χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό, κλπ), ο χορηγητής υποχρεούται να 
αντικαταστήσει  το χρησιµοποιούµενο απορρυπαντικό. 
Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση από τον εργολάβο άλλων χηµικών ουσιών κατά την πλύση, όπως 
π.χ. ποτάσα, βερυκίνα, χλωρίνη, κλπ, που µπορούν να καταστρέψουν τον  ιµατισµό. 
Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους 
στα πλυντήρια του εργολάβου, ο οποίος είναι  υποχρεωµένος να επιδεικνύει επικυρωµένο 
φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιµοποιεί. 
Το πλύσιµο και το σιδέρωµα θα γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της τεχνικής πλυσίµατος και 
σιδερώµατος. 
 

Β) ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ -∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ 
Β.1 Από πλευράς αρχιτεκτονικής δοµής, το κτίριο των πλυντηρίων πρέπει να αποτελείται από 3 
ζώνες. 
    Στην πρώτη ζώνη η διαρρύθµιση των χώρων πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να εξασφαλίζεται η 
διαλογή και αποθήκευση του ακάθαρτου ιµατισµού όπως π.χ. 
Των Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων (ξεχωριστά το καθένα). 
Των Ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων κ.ο.κ. 
Αυτή η ζώνη κατ’ ανάγκη πρέπει να χωρίζεται µε το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότηµα µε διάδροµο, 
για να µην επιβαρύνει τον Ιµατισµό στις υπόλοιπες φάσεις επεξεργασίας της πλύσης του, µε 
µικροβιακή χλωρίδα. 
Β.2 Η δεύτερη ζώνη πρέπει να περιλαµβάνει την εγκατάσταση του εξοπλισµού µε συσκευές 
πλυντηρίων, στεγνωτηρίων και ατµοκλιβάνων. 
Β.3 Η τρίτη ζώνη πρέπει να επικοινωνεί µε τη δεύτερη µε πάσο και να οδηγεί στις εγκαταστάσεις 
των σιδηρωτηρίων-καθαρή ζώνη. Εδώ προηγούµενα γίνεται η αξιολόγηση του αποτελέσµατος. 
∆ηλαδή αν µετά το πλύσιµο έµειναν λεκέδες θα πρέπει να  ακολουθεί επαναπρογραµµατισµός της 
πλύσης. 
Β.4 Όλα τα τµήµατα του πλυντηρίου θα πρέπει να αερίζονται πολύ καλά µε τουλάχιστον 10 
αλλαγές την ώρα και θα πρέπει να λειτουργεί εγκατάσταση µηχανισµού αναρρόφησης της 
απελευθερωµένης σκόνης. 
Β.5  Τα πλυντήρια πρέπει να πληρούν τις σχετικές Υγειονοµικές ∆ιατάξεις καθώς και τις διατάξεις 
του Υπουργείου Βιοµηχανίας.  
 
Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Γ.1 Η θερµοκρασία πλύσεως πρέπει να είναι πάνω από 71 οC για 25λεπτά τουλάχιστον. Ο 
συνδυασµός αυτός θερµοκρασίας και χρόνος έκθεσης σ’ αυτή είναι σηµαντικός για την καταστροφή 
των βλαστικών µορφών των µικροβίων. Επίσης η θερµοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους 90 οC, διότι καταστρέφει τον ιµατισµό. Εάν υπάρχουν ειδικές ενδείξεις τότε αποστειρώνονται 
π.χ. (Σάκκοι µε κόκκινη σήµανση). 
Γ.2 Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου. 
Γ.3 Επίσης µετά την πλύση πρέπει να γίνεται έλεγχος του αποτελέσµατος και επί προβληµάτων να 
επακολουθεί επαναπρογραµµατισµός της πλύσης. 
Γ.4 Τα καθαρά ρούχα οδηγούνται στο τµήµα του σιδερωτηρίου µε ειδικούς τροχήλατους καθαρούς 
κάδους µε κυλιόµενους ιµάντες. 
 
∆) ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΑ 
∆.1. Στο τµήµα αυτό υποχρεωτικά ο ιµατισµός θα µεταφέρεται µε ειδικούς τροχήλατους καθαρούς 
κάδους. 
∆.2 Επίσης υποχρεωτική είναι η εγκατάσταση µηχανισµού αναρρόφησης της απελευθερωµένης 
σκόνης. 
∆.3 Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισµός του κατεστραµµένου ιµατισµού και 
επιστροφής του στο Νοσοκοµείο. 
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∆.4 Η τελική συσκευασία γίνεται µε Selofan και η αναµονή σε ειδικά Dexion µέχρι της διακοµιδής 
του στο Νοσοκοµείο. 
 
Ε) ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Ε.1 Το προσωπικό ∆ΕΝ πρέπει να αναµειγνύεται και υποχρεωτικά πρέπει να φέρει ειδική φόρµα και 
γάντια εργασίας και προστασίας, βάσει των υγειονοµικών διατάξεων και να τηρούνται ειδικά 
βιβλιάρια υγείας προς επίδειξη µετά από αναζήτηση της επιτροπής. 
Ε.2 ΠΡΟΣΟΧΗ: Εργολάβος που δε διαθέτει παρόµοιο µε τον προπεριγραφέντα στο παρόν 
παράρτηµα χώρο στις εγκαταστάσεις του, οφείλει να αναφέρει ρητά στην προσφορά του τα σηµεία 
αποκλίσεως, οπότε και θα εκτιµηθεί αυτή αναλόγως, τόσο από την επιτροπή αξιολόγησης του 
διαγωνισµού όσο και από το ∆Σ του Νοσοκοµείου. 
 
ΣΤ)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤ.1. Κατά την αξιολόγηση του διαγωνισµού η αρµόδια επιτροπή θα µεταβεί στους χώρους 
εγκατάστασης του εργολάβου για επιτόπιο έλεγχο 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙΔΕΡΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΙ∆ΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙ∆ΕΡΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 

1 Μαξιλαροθήκες 1717 

2 Κλινοσκεπάσµατα πικέ 558 

3 Κλινοσκεπάσµατα µάλλινα 250 

4 Σεντόνια κλίνης 5918 

5 Υποσένδονα 150 

6 Πουκάµισα χειρ.λευκά 258 

8 Κουρτίνες 142 

9 Ρόµπες προσωπικού 417 

10 Σετ παντελόνι-µπλούζα προσωπ. 300 

11 Πράσινα σχιστά µεγάλα 1367 

12 Πράσινα τετράγωνα µεγάλα 825 

13 Πράσινα τετράγωνα µικρά 2108 

14 Πράσινα µπλούζες χειρ.µε λάστιχο 567 

15 Πράσινα πουκάµισα 567 

16 Πράσινα παντελόνια 538 

17 Στρώµατα ΜΕΘ 5 

 

Σηµείωση: 
Οι ανωτέρω ηµερήσιες ποσότητες ιµατισµού έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση. 
Το έργο και τα αποτελέσµατα θα κρίνονται από την Επιτροπή παρακολούθησης  των εργασιών και 
τη ∆/νση του Νοσοκοµείου . 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) 

Καθώς η οικονοµική προσφορά, έχει αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, ο προσφέρων θα πρέπει να επισυνάψει επιπλέον και αναλυτική οικονοµική προσφορά 
ψηφιακά υπογεγραµµένη σε µορφή pdf, επι  ποινή απόρριψης ως κάτωθι:  
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ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

FAX: 

Ε-MAIL:  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

Πίνακας ΙΙΙ: «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ ΜΗΝΙ
ΑΙΩΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕ
Σ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
/ΜΗΝΙΑΙΩ
Σ ΜΕ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
/ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

1 Μαξιλαροθήκες  1.717 20.900 

2 Κλινοσκεπάσµατα 
πικέ 

 
558 6.700 

3 Κλινοσκεπάσµατα 
µάλλινα 

 
250 3.000 

4 Σεντόνια κλίνης  5.918 71.000 

5 Υποσένδονα  150 1.850 

6 Πουκάµισα 
χειρ.λευκά 

 
258 3.100 

8 Κουρτίνες  142 1.700 

9 Ρόµπες προσωπικού  417 5.000 

10 Σετ παντελόνι-
µπλούζα προσωπ. 

 
300 3.600 

11 Πράσινα σχιστά 
µεγάλα 

 
1.367 16.400 

12 Πράσινα τετράγωνα 
µεγάλα 

 
825 9.900 

13 Πράσινα τετράγωνα 
µικρά 

 
2.108 25.300 

14 Πράσινα µπλούζες 
χειρ.µε λάστιχο 

 
567 6.800 

15 Πράσινα πουκάµισα  567 6.800 

16 Πράσινα παντελόνια  538 6.460 

17 Στρώµατα ΜΕΘ  5 60 

ΣΥΝΟΛΑ      

 

 

Σηµείωση: Να τηρηθεί ο Α/Α σύµφωνα µε τον πίνακα Ι        
     

Ηµεροµηνία - Υπογραφή  

Σηµείωση : Α. Να υποβληθεί σε αρχείο µορφής pdf ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
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                  Β. Αν δεν προσφερθούν όλα τα υπό προµήθεια είδη, είναι προφανές ότι ο πίνακας IV 
δεν θα περιλαµβάνει τα µη προσφερθέντα είδη και στη στήλη 7 (ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), να 
αναγραφεί η ένδειξη «∆εν προσφέρεται», ενώ οι στήλες 8 και 9 θα παραµείνουν κενές. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Σχέδιο Σύµβασης  

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. ……../2019 
 
Ηµεροµηνία …...2019 

Ανάδοχος  

Αντικείµενο σύµβασης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

Αξία σύµβασης  #................................€# 

 

Στο Αγρίνιο, σήµερα ……….2019, µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

αφενός του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», που εδρεύει στο ΑΓΡΙΝΙΟ (Α.Φ.Μ. 999224339, ∆.Ο.Υ. Αγρινίου),  όπως 
εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………………….. 
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Το 
Νοσοκοµείο» και αφετέρου της εταιρίας µε την επωνυµία 
…………………...T.K…………..Τηλ……………… FAX. …………………. Α.Φ.Μ…………………… 
∆.Ο.Υ………………………., όπως εκπροσωπείται νόµιµα κατά την υπογραφή της παρούσας από 
τ……....  ……..………………………………….., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας 
«Ανάδοχος», συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Α.  Την 22/02/2018 διενεργήθηκε διαγωνισµός σε ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
από οικονοµικής  άποψης  µόνο βάση τιµής, για την προµήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκοµείου Αιτωλοακαρνανία 
(Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  ) σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………../2019 διακήρυξη αυτού και µε 
τον υπ. αριθµ. …………συστήµατος.  

Το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο σύµφωνα µε την υπ. 
αριθµ……… συστήµατος προσφορά του και µε τις παρακάτω αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, οι οποίες λήφθηκαν κατά τις υπ’ αριθ. ……..η/……….2019(θέµα 
………..) και……..η/……….2019(θέµα ………..)   συνεδριάσεις του, κατόπιν σχετικής γνωµοδότησης 
της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού. Οι ανωτέρω 
Πράξεις, η ανωτέρω διακήρυξη, καθώς και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Β.  Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκοµείο, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 
Ανάδοχος, όπως αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
εκτελέσει, σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους και συµφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1. Αντικείµενο της σύµβασης  είναι «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ για 
το Γενικό Νοσοκοµείο Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου). 
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1.2. Τα είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς 
όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού.  

Αναλυτικότερα : 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙ
ΚΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΕΣ ΜΗΝΙ
ΑΙΩΣ 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕ
Σ ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
/ΜΗΝΙΑΙΩ
Σ ΜΕ Φ.Π.Α 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΟΣ 
/ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΜΕ Φ.Π.Α 

1 Μαξιλαροθήκες  1.717 20.900 

2 Κλινοσκεπάσµατα 
πικέ 

 
558 6.700 

3 Κλινοσκεπάσµατα 
µάλλινα 

 
250 3.000 

4 Σεντόνια κλίνης  5.918 71.000 

5 Υποσένδονα  150 1.850 

6 Πουκάµισα 
χειρ.λευκά 

 
258 3.100 

8 Κουρτίνες  142 1.700 

9 Ρόµπες προσωπικού  417 5.000 

10 Σετ παντελόνι-
µπλούζα προσωπ. 

 
300 3.600 

11 Πράσινα σχιστά 
µεγάλα 

 
1.367 16.400 

12 Πράσινα τετράγωνα 
µεγάλα 

 
825 9.900 

13 Πράσινα τετράγωνα 
µικρά 

 
2.108 25.300 

14 Πράσινα µπλούζες 
χειρ.µε λάστιχο 

 
567 6.800 

15 Πράσινα πουκάµισα  567 6.800 

16 Πράσινα παντελόνια  538 6.460 

17 Στρώµατα ΜΕΘ  5 60 

ΣΥΝΟΛΑ      

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

2.1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o 
Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν παρείχε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά 
από αίτησή του. 

2.2. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη 
σύµβαση, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2.3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα ∆ιακήρυξη και την 
νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ν.4412/16). 

2.4. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, o 
ανάδοχος  ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από 
την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 3  ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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3.1.Το σύνολο του τιµήµατος, που περιλαµβάνει την αξία των υπό  προµήθεια ειδών και την 
εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Αναδόχου, σύµφωνα µε την οικονοµική του 
προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των 
#...........................................€# συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των νοµίµων κρατήσεων και εξόδων.  
3.2. Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε την τεχνική και οικονοµική του προσφορά. 

3.3. Με τη λήξη της σύµβασης θα ολοκληρωθεί η εξόφληση των τιµολογίων εφόσον ολοκληρωθεί 
η παράδοση της παραγγελθείσας ποσότητας και δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή 
άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του Αναδόχου. 
3.4. Ο  Χρόνος εξόφλησης θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
3.4.1 Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται κατά την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής 
ενηµερότητας κ.λ.π.). 
3.4.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης 
τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου.  
3.5. Για την αναστολή της προθεσµίας πληρωµής ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. 
3.6. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών. Οι 
διενεργούµενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης και 
ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της παρούσας σύµβασης. 
3.7. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος. 
3.8.  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.  

ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από …………..2019 έως ………….2020,  για ένα (1) έτος [µε 
αποκλειστικό δικαίωµα του νοσοκοµείου για άσκηση παράτασης (προαίρεση)] ενός έτους , όποιο εκ 
των δύο ορίων –ποσό ή χρόνος- επέλθει πρώτο µε τις αντίστοιχες προσφερόµενες τιµές του 
Αναδόχου και το ίδιο φυσικό αντικείµενο. Επισηµαίνεται ότι η ανάθεση της σύµβασης για ένα έτος 
δεν συνεπάγεται ότι το νοσοκοµείο, θα ασκήσει υποχρεωτικά το δικαίωµα του για ετήσια 
παράταση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/λύσει τη 
σύµβαση µε τον Ανάδοχο µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής 
για το έργο, που έχει εκτελέσει µέχρι την επέλευση της λύσης λόγω της καταγγελίας, δεν 
δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των υπηρεσιών που 
αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της λύσης λόγω της καταγγελίας, καθώς και των υποχρεώσεων 
που έχει αναλάβει έναντι τρίτων για την υλοποίηση του συνόλου του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

5.1.  Ο Ανάδοχος δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη παροχή της υπηρεσίας, εφόσον 
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη 
συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω και µε τη λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας 
και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  
5.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το 
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκοµίσει τέτοια 
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στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας  για τη µη 
εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.  
5.3. Το Νοσοκοµείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω 
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκοµείο δεν απαντήσει 
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας 
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη 
συνδροµή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος. 
5.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας 
του Αναδόχου και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

6.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 72 του Ν 4412/16. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης, να 
είναι τουλάχιστον µεγαλύτερος κατά τρεις µήνες από τον συµβατικό χρόνο (ένα έτος). 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει 
εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, 
που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση 
συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου.  

ΑΡΘΡΟ 7 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

7.1. Η παραλαβή θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόµενη από την Υπηρεσία, συντασσοµένου προς 
τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωµα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. 

ΑΡΘΡΟ 8  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, 
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) 
την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την 
εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, 
επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Νοσοκοµείου, προς το οποίο ο Ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει 
οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως 
στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. 
Εάν το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από 
την ηµέρα υποβολής της ή αν ο Ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ., τότε οποιοδήποτε 
από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων 
∆ικαστηρίων. 

8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ 
αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην 
αρµόδια δικαστήρια. 
8.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ………     
/2019 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου 
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διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά Ν.4412/2016 κ.λ.π.). Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν 
αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου, που απορρέουν από τις διατάξεις του 
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας. 
8.4. Τροποποίηση της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνον εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 
132 του Ν. 4412/2016.  
8.5.  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
338 του ν.4412/16. 
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα οποία,  
αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων το Νοσοκοµείο έλαβε 
ένα αντίγραφο, ενώ το δεύτερο έλαβε ο Ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ 
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