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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣ/ΝΙΑ 

 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε 3 ΥΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ  

Ξφιε ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 30100 

Σψξα ΔΛΛΑΓΑ  

Ρειέθσλν 26413-61233-221 

Φαμ 26410 25955 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  gnaprom@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΦΡΑΓΚΙΑΓΟΤΛΑΚΗ ΡΟΓΑΝΘΗ ΓΑΛΑΝΗ ΓΔΧΡΓΙΑ  

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.hospital-agrinio.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη   Λνζνθνκείν, απνηειεί κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή θαη αλήθεη ζηνλ Γεκφζην 

Ρνκέα.  

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή πεξεζηψλ γείαο. 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. θαη ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Λνζνθνκείνπ www hospital-agrinio.gr 

β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

γ)       Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 



1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Ν εγθεθξηκέλνο Ξξνγξακκαηηζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019-2020 ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ 1313 . 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα IATΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη ΘΔΦΗΑΞ ΑΓΟΗΛΗΝ 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ (CPV) : 33141620-2. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα IATΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη ΘΔΦΗΑΞ ΑΓΟΗΛΗΝ κε θξηηήξην 
θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ηηκήο. 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά γηα έλα (1) έηνο,  

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΗΙΟ ETHΙΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ρσξίο Φ.Π.Α 

ETHΙΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

κε Φ.Π.Α 

πξνκήζεηα IATΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ 
θαη ΚΔΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

148.000,00 
 

183.520,00 € 
 

 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε  θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)  
33141620-2. θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

Δηδψλ – Ξνζφηεηεο). Νη αλαθεξφκελεο ζην Ξαξάξηεκα Η πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα 
απμνκεησζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ρσξίο ην Λνζνθνκείν λα ππνρξενχηαη γηα ηελ 

παξαγγειία/ πξνκήζεηα απηψλ. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο  βάζεη  
ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ «Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη 

νηθνλνκηθφο πίλαθαο εηδψλ».  

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Α. Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 

απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

 Ρνπ Λ. 4610/2019 « Ππλέξγεηεο Ξαλεπηζηεκίσλ θαη Ρ.Δ.Η., πξφζβαζε  ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

 Ρνπ Λ. 4609/2019 (ΦΔΘ A 67 - 03.05.2019) “Οπζκίζεηο Κέξηκλαο Ξξνζσπηθνχ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

Πηξαηνινγίαο, Πηξαηησηηθήο Γηαθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ρνπ Λ. 4608/2019 «Διιεληθή Αλαπηπμηαθή Ρξάπεδα θαη πξνζέιθπζε Πηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

 Ρνπ Λ. 4605/2019 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ...... – Κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο [Ξξνζηαζία πξψηεο θαηνηθίαο]» 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 
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ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 

(Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ 

Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Α’ 52) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην», 

 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4024/2011 (Α 226) «Ππγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

 ηνπ λ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150),  

 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,  

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 

θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”  

 ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα”,  

 ηνπ π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

 ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, 

 ηεο κε αξ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Οχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 ηνπ λ. 2955/2001 (Α’ 256) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 2889/2001 (Α’ 37) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Άιιεο 

δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 3204/2003 (Α΄ 296),  «Ξεξί ηξνπνπνίεζεο θαη ζπκπιήξσζεο ηεο Λνκνζεζίαο γηα ην ΔΠ θαη 

ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο» άξζξν 14, 

παξάγξαθνο 3, 

 ηνπ λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Α’ 81), 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 

 ηνπ λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 134) φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 

 ηνπ λ. 3918/2011  «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’  31) άξζξν 

13 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, 

 ηνπ λ. 4052/2012 (Α’ 41) Λφκνο αξκνδηφηεηαο πνπξγείσλ γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ Ππκβάζεσλ 



 

Σελίδα 7 

Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο 

(Δ.Ρ.Σ.Π.), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ Πρεδίνπ ηνπ Κλεκνλίνπ 

Ππλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Ρξάπεδαο ηεο 
Διιάδαο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο 

εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

 ηνπ λ. 4270/14 (ΦΔΘ 143/Α/28-06-2014),  «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε  ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) − δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 4337/15 (ΦΔΘ 129/Α/17-10-15) «Κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 

δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ».  

 ηελ ππ’ αξηζ. 11081/14-12-2011(Β’ 2957)  πνπξγηθή Απφθαζε  ζρεηηθά κε  «Έγθξηζε ζπγθξφηεζεο 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκψλ, ησλ Φνξέσλ ηνπ άξζξνπ 9, παξ. 1 ηνπ Λ 

3580/2007», 

 ηελ ππ’ αξ. 20977/23-8-2007 (Α’ 1673) Θνηλή Απφθαζε ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 

3414/2005» , 

 ηελ ππ’ αξηζ. 4658/06-09-2016 (ΦΔΘ 2937/Β/15-09-2016) Θνηλή Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο θαη 

ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνχ Νηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Έγθξηζε Ξξνγξάκκαηνο Ξξνκεζεηψλ, πεξεζηψλ 
θαη Φαξκάθσλ (Ξ.Ξ..Φ..) ησλ επνπηεπνκέλσλ θνξέσλ πγείαο γηα ην έηνο 2015  (πηζηψζεηο 2016-

2017) κε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην πξφγξακκα δεκνζίσλ 
επελδχζεσλ θαη ινηπέο πεγέο», 

Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα:  

 Ζ ππ.αξηζκ. 22/11-7-2019 ΘΈΚΑ 13Ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ 7ε)19-03-2019 

ΘΔΚΑ 23ν    πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο απφθαζεο. 

 Ζ ππ.αξηζκ. 18/20-06-2019 ΘΔΚΑ 8ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δηελέξγεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 Νη αξηζκ. 14173 θαη 14171/22-10-2019 απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηηο νπνίεο 

εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απφ ην Λνζνθνκείν  

 Ζ αξηζκ. πξάμε 14226/23-10-2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε 

ην ζρέδην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

 Ζ αξ. 1356-2019κε ΑΓΑ: ΥΦΝ146904Κ-04Φ απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ . 

Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ 

πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά 
παξαπάλσ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

1. Ν δηαγσληζκφο ζα είλαη ειεθηξνληθφο θαη ζα δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr. κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ αλάξηεζεο 70185 

Ζ δηαδηθαζία ζα δεκνζηεπζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, 
ηελ 25-10-2019, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 10.00 π.κ. 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ είλαη ε  30-10-2019, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 10.00 π.κ. 

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε  08-11-2019, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 

10.00 π.κ. 

Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ηελ 14-11-

2019 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 10:00 π.κ.  

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

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


 

Σελίδα 8 

 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 
Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : 70185 

Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 : ΠΑΛΜΟ ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (άββαην  26-10-2019) 

 ε πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο  ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ,  ζηνπο αθφινπζνπο θνξείο: 

 Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ (Δ.Β.Δ.Α.) 

 Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο (Δ.Β.Δ.Θ.) 

 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο   

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 

4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ)  

Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) 

:   www.hospital-agrinio.gr  

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 
ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο  14227/2019  

 

2. ην  ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 

3. ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο 

νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 
Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 10 εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε 
ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη 

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 

δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ 

αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 
παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ1. 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188)2. Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
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επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 

Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα 

ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 

ην έγγξαθν.  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ 

λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 
ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 

γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε 

ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο 

ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ 
εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ 

θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ 
ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο 

ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 
παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, 

ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ3, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 

ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 
εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 
θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

                                                           
 



 

Σελίδα 11 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 

δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή4 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ.   

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ 
ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ζπλνιηθνχ  

πνζνχ  2.960,00 € (Γχν ρηιηάδσλ ελληαθφζηα εμήληα επξψ) εθφζνλ νη πξνζθνξέο δίλνληαη γηα φια 
ηα ππφ πξνκήζεηα είδε. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κέξνο ησλ εηδψλ ή γηα έλα είδνο, ε 

εγγχεζε ζπκκεηνρήο αλαιπηηθά σο εμήο: 

 

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥ Δγγχεζε 

ζπκκεηνρήο 

1 Ξξνκήζεηα ζπζηήκαηνο βηληενλπζηακνγξαθίαο 360,00 € 

2 Ξξνκήζεηα δηαζεξκίαο δεξκαηνινγίαο  70,00 € 

3 Ξξνκήζεηα πξηνληνχ-ηξππαληνχ κπαηαξίαο ή αέξνο 340,00 € 

4 Ξξνκήζεηα holter ξπζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαγξαθηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 
αλάιπζεο  

164,00 € 

5 Ξξνκήζεηα θαξδηνινγηθνχ ππέξερνπ παιάκεο, 180,00 € 

6 Ξξνκήζεηα ζηξσκάησλ ζεξαπείαο θαηαθιίζεσλ απηφκαηεο ξχζκηζεο πίεζεο γηα ηηο 
θιίλεο ηεο Κ.Δ.Θ. 

219,00 € 

7 Ξξνκήζεηα δηαζιαζίκεηξνπ-θεξαηφκεηξνπ 150,00 € 

8 Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ θαθφκεηξνπ,  58,00 € 

9 Ξξνκήζεηα ελφο ζπζηήκαηνο πξνβνιήο νπηνηχπσλ 40,00 € 

10  Ξξνκήζεηα νθζαικνινγηθήο κνλάδαο (κνλάδα ζηήξημεο δχν νξγάλσλ κε θαξέθια 

θαη ζπξηαξηέξα κε ζέζε γηα θαζεηίλα δνθηκαζηηθψλ θξπζηάιισλ),  

132,00 € 

11 Ξξνκήζεηα ζρηζκνεηδνχο ιπρλίαο πέληε κεγεζχλζεσλ κε θσηηζκφ αινγφλνπ θαη κε 

πιήξσο ελζσκαησκέλε ςεθηαθή θάκεξα 

260,00 € 

12  Ξξνκήζεηα ζπζθεπεο ζεξκνζπγγφιεζεο ξνιψλ κε εθηππσηή   116,00 € 

13  Ξξνκήζεηα βηληενιαξπγγνζθνπίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ θαη 

Σεηξνπξγηθνχ Ρκήκαηνο 

180,00 € 

14 Ζιεθηξνληθφ γάληη ζεξαπεπηηθήο απνθαηάζηαζεο άθξαο ρείξαο. Ξηζαλή ζπλνιηθή 
δαπάλε  γηα 4 ηεκάρηα δειαδή 2 ηκρ medium Λν3 (ΑΟΗΠΡΔΟΝ  ΘΑΗ ΓΔΜΗ) θαη 2 ηκρ 

large No4(ΑΟΗΠΡΔΟΝ  ΘΑΗ ΓΔΜΗ) 

120,00 € 

15 Πχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο θηλεηηθψλ δηαηαξαρψλ αγθψλα θαη ψκνπ κε 
ρξήζε δηαδξαζηηθνχ λάξζεθα θαη εηδηθνχ ινγηζκηθνχ εηθνληθήο βηναλάδξαζεο. 

Ξηζαλή ζπλνιηθή δαπάλε . γηα 4 ηεκάρηα δειαδή γηα θάζε άθξν (2 ηκρ γηα δεμί θαη 2 
ηκρ γηα αξηζηεξφ). 

60,00 € 

16 Πχζηεκα Απνθαηάζηαζε ζε 3 δηαζηάζεηο.  28,00 € 

17 ΠΠΘΔΖ ΖΙΔΘΡΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ  60,00 € 

18 ΞΝΓΖΙΑΡΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ (ΞΝΓΖΙΑΡΝ ΡΔΡΟΑΞΙΖΓΗΑΠ 72,00 € 

19 STEPPER 1,40 € 

20 ΔΗΓΗΘΝΠ ΓΔΟΑΛΝΠ ΝΟΘΝΠΡΑΡΗΠΖΠ – ΒΑΓΗΠΖΠ  60,00 € 
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21 ΝΟΘΝΠΡΑΡΖΠ  160,00 € 

22 ΠΠΘΔΖ ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΙΑΜΖΠ  5,00 € 

23 ΙΑΠΡΗΣΑ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ (Resistive exercise band Nν2 θαη Λν3).  0,60 € 

24 θνξεηήο ζπζθεπήο αλίρλεπζεο θιεβψλ ην παηδηαηξηθφ ηκήκα ησλ ΡΔΞ 80,00 € 

25  θαηλνχξηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ γηα ηελ Νξζνπεδηθή Θιηληθή 44,00 € 

 ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΗ 2.960,00 € 

 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα 

αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, 
ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ 
πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

   

2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ  

 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή 
ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο 
ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ 
ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, 

ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, 

αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 
2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 

ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 
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λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε 

νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη 

ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (IKE), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά  ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ 

Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά 

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 

ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή 

λνκνζεζία ή/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή 

αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο. 

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά 

φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή 

«πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή 

ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο 
Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 
απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

 

2.2.3.3 Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο. 
2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
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(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 

θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα 
ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 
4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 
ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 
απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ 
γεγνλφηνο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

2.2.3.5. Απνθιείεηαη, επίζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  

ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο 

ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

2.2.3.6. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε 

πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 

έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 
(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 

Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 
εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 
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λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 

αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο 
ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 

λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 
Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 
δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή 
Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο 

φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ηα ζηνηρεία (π.ρ  βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα, 
πηζηνπνηεηηθά θ.η.ι)  πνπ  αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 (Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο.  

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

 Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδφκελσλ απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε νξηζκέλα πξφηππα 
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο παξαπέκπνληαη ζε ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηα νπνία βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή 
ζεηξά επξσπατθψλ πξνηχπσλ θαη έρνπλ πηζηνπνηεζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

αλαγλσξίδεη ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. Δπίζεο, θάλεη 

δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα 
πξνηεηλφκελα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελν πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Πε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηείηαη ε ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ εθδηδνκέλσλ απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ λα βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ζπγθεθξηκέλα 
ζπζηήκαηα ή πξφηππα  φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ηφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

παξαπέκπνληαη ζην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (EMAS) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε άιια 
ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 45 ηνπ Θαλνληζκνχ 

(ΔΘ) αξηζκ. 1221/2009 ή ζε άιια πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο βαζηδφκελα ζε αληίζηνηρα επξσπατθά 

ή δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη 
ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. 
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Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν 

ίδηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη 

ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξνηχπνπ πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο. 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 

απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 

ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη 

ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Κέξνπο ΗΗ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΣΗΗ ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, 

κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 
ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

  

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 

δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016 Ρππνπνηκέλν Έληππν πεπζπλεο δήισζεο), ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, 
κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986 θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. ζε μερσξηζηφ αξρείν. Ρν πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 

ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 

1599/1986. 

Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Α 

ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ).  

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο Γήισζεο ( ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΔΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) 

ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  
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Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 

εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ 
ΞΔΘΔΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο 
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 
πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2. 5 θαη 2.2.6 ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 
εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 
ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 

πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 
Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΔΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ). 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 

αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 

ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 
απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 

ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ . 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ 

πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη 
ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 

Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 
απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο 
ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, 
απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε 

ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην 

έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα 
πηζηνπνηεηηθα κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 

κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο 
θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ 

επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.5, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ, εθφζνλ ν πξνζσξηλφο 
αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Σξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπο]: 

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,5 θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη 
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ 
θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο κε εκεξνκελία 

ην πνιχ 30 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη ε νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηηο ηειεπηαίεο 

30 (ηξηάληα) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ηελ έδξα ηεο  δελ έρεη 
νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ 

αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ 

θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 
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Γεληθή Ππλέιεπζε, αλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά ηα 

αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη γλσζηνί. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. Γχλαηαη, σζηφζν, λα  απνδείμεη ηε 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ 

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

Ξεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 

πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005».θαη 

ζη) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 
κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην . 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 

2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη 
απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 

ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή απνζπάζκαηα νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο . Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ 
φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη πιεξνί ην θξηηήξην επηινγήο  

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θαηάιιεια 
πηζηνπνηεηηθά / βεβαηψζεηο. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ 
πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο 

ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα 

θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε 
ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη 

απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 
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λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ 
εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 
ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 
νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 

πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 

αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 
εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 
πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά: 

Α)  βάζεη ηηκήο  

 

2.3.2 Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο  

2.3.3 Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Ξαξάξηεκα II ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην 

ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα.  
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Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, 
θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 
λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 «Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο 
θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν 

πηζηνπνηεηηθφ ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β 

1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ  πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 

αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία 

δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε  πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη 
ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή 

ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη 
ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

 

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 
Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 
 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  
(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 
4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο  

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, 
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
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Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ 

απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 

θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 
εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο , κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

αλαθεξζέλησλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα απνζηέιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α’ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 

''Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  λ. 
4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη, ελδεηθηηθά, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα 

πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ 

δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε 
έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα 

ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 
απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή 
νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

 

Η θαηάζεζε ησλ έληππσλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην Γξαθείν Πξσηνθφιινπ ηνπ Γ.Ν. 

«AITΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ», 3ν ΥΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ 

εληφο ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

 

2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ:  

α) Tν Ρππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Ρ.Δ..Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016. Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε 

επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί 
αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο  (Ξαξάξηεκα III).  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 
2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

γ) πεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο λα δειψλεη φηη:  
 

file:///C:/koinos/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/ΠΠΥΥ%202015/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ/2018/ΤΡΟΦΙΜΑ/ΑΡΧΕΙΑ%20ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/www.promitheus.gov.gr
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 Γελ ππάγεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 73 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί 

απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο  

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

 Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

 Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

 Ρεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί, ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

 Γελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί  

 Ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.  

 Γεζκεχεηαη, θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ κε αξ. 2016/679 Θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

 

Πεκεηψλνληαη ηα αθφινπζα:  
1. Πχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ ππεχζπλε 

δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75) θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ππνγξάθεηαη απφ 
ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ απαηηείηαη ζρεηηθή 

ζεψξεζε.  
2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο 
εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.), νη νπνίεο θέξνπλ πξνεγκέλε ςεθηαθή 

ππνγξαθή.  

3. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔΠ/ΡΔΓ γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.  

 
 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  II & IV ηεο 

Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 
Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο 

άλσ Ξαξάξηεκα  

Νη πξνζθέξνληεο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 

πξνζθέξνπλ. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη 
σο απαξάδεθηε. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 
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επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 

θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο 

πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φηη, ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα 

θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο 
αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 

θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ 

νη αλσηέξσ δειψζεηο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Νη ππεχζπλεο δειψζεηο θέξνπλ ππνγξαθή κεηά ηελ 
έλαξμε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 
Κέζα ζηνλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή πξνζθνξά» ηνπνζεηνχληαη: 

Ρα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο, πνπ ππνβάιινληαη κε ηελ πξνζθνξά, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.4.3.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 

θχιιν ζπκκφξθσζεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην αλάζεζεο,  φπσο 

νξίδεηαη θαησηέξσ:  

Α. Ρηκέο [ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔ ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ] 

Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα.  

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ 
ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην 
Ξαξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.] 

 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα 

απφ ην ζχζηεκα.  

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  
ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην θεθάιαην 1.3 (ΞΗΛΑΘΑΠ ΔΗΓΥΛ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ζαθήλεηα έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. (5.1) ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ (365 
εκέξεο) απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 
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νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 

αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

 

2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 
2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 
(Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 

δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 
θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο 
πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. 

ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο 

θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ., 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ 

θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

      Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» 

ηελ 14 /11/2019, Ζκέξα ΠΔΜΠΣΗ θαη ψξα 10.00 π.κ. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 

ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

 

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο 

παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο 

εκπηζηεπηηθέο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ 
αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα 

απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα 
κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ 
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη 
εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ. 

δ) Ρν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Ρν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 

πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 

4412/2016.  
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Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο.  

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, καδί 

κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά 
κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ 

(3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α’ 94). 
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 
πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Όηαλ 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη 
απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ’ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, θαη ν 
πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 5.3.1 ηνπ παξφληνο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην 

φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά 

έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα 
αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην 

θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α’ ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ 
ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ 

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  
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Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, 

φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο 
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα 
νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε 

ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ 

θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε 
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε 

ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο:  πνζνζηφ 15% ζηελ πεξίπησζε ηεο 
κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 50% ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο 

ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί 
νξηζηηθά, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 
θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 
εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη 

άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ζε πεξίπησζε 
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην 
ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 

 

β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 
θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη, 

θαη  
 

γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο 
άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 6. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ 

ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 
 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ 

πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο7 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα 
πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή 

                                                           
  
  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά8.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή 

είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά 

παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε 
πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο9 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 
θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) 

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή 
Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document 

Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη 
ζην άξζξν 7  ηεο κε αξηζκ. 56902/215 .Α..  

Ρν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο 
ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε 

πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016. Θαη’ εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη.  

Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 

39/2017. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 

39/2017. 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ 

ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ 
ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή 

ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο 
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Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη 

παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο10 

Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα 
(10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα επί ησλ 
απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ ΔΠΖΓΖΠ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. 

Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ 
ΑΔΞΞ. 

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ 

εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ 
θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ 

βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα 
έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο 

ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε 
πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο 

ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.  

 
Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο 

αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

Ρέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΞΞ, γηα ηελ θήξπμε αθπξφηεηαο ηεο 

ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο 
αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 

δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 
ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο  ) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο :  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 
παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 

εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
VIII ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ 

φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή 
εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 
4.3.2 Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2939/2001, 

επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ 
άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ 
παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Κεηξψν Ξαξαγσγψλ (ΔΚΞΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ. 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ 

παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 .11 
 

     
     

                                                           
  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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    Δ Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

Ρα ειεθηξνληθά ππνβαιιφκελα Prospectus, φηαλ απηά δεηνχληαη απφ ην Ξαξάξηεκα ησλ Ρερληθψλ 
Ξξνδηαγξαθψλ ηεο πξφζθιεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν. 

Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα ζε απηά ζηνηρεία ηαπηίδνληαη µε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 
Ξξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχµθσλεο µε ηα παξαπάλσ νξηδφµελα απνξξίπηνληαη . 

 ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Δθηφο  απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016 ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε 

δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θ.ι.π απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο.    

ΔΚΥΧΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ  

Ν Ξξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε Πχκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 
πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Θαη’ εμαίξεζε ν 

Ξξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα 
ηελ θαηαβνιή Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο Πχκβαζεο, ζε Ρξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ 

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.   

 
ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Σσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, 
ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο 

άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ 
εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. Υο ηέηνηα δελ ζεσξνχληαη γηα 

ηνλ Ξξνκεζεπηή φζα επξίζθνληαη αληηθεηκεληθά εληφο ηνπ πεδίνπ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ειέγρνπ 
ηνπ Ξξνκεζεπηή.  

  
Ν Ξξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε 
πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα 

απαληήζεη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ιήςεσο ηνπ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ Αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά κε ηελ 
πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηεθκαίξεηαη ε απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ηζρχεη ν Λ.4412/2016 πνπ ηελ δηέπεη. 

4.4 Τπεξγνιαβία (Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο) 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 
ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν: 

Ρν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ  

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν 
θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε 

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 

ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 
ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη 

πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο 
ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 
απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα 

ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, ν ρξφλνο 
θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα αλσηέξσ πξφζηηκν, 

θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε 
ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. [ε πεξίπησζε απηή ζπκπιεξψλεηαη εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο]. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 
πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν 

πνζφ. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε 

ηεο έλσζεο. 
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5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 

άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. 
(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα 

αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 

πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά 

ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο 
απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 

απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 
αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην 

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 

ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, 
δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθά εληφο ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 
αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε 
πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε 
παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ 

ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
έθπησηνο. 

6.1.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε 
ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην 

πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε εθηέιεζε ηεο νπνίαο 
πξνζθνκίζηεθε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Λ.4412/16  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην Ξαξάξηεκα IX ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Θαηά ηελ 
δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί 

κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 

νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 
άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 
ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο 

ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 
επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 
αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ 

απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε 
ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε 

απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 
208 ηνπ Λ.4412/16. 

Ρν απνηέιεζκα  ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 
επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε 

απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε 
ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη 

ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη 
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δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ 

παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο 

άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3 Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην 

εμσηεξηθφ 

ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 

απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο 

ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 

εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  

ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Απαηηείηαη ε θαηάζεζε δεηγκάησλ (δείγκα – αληίδεηγκα) θαη ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 

ηνπ λ. 4412/2016.  

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ 
πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. Πε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε σο άλσ 

επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα 
ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή 

κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο 
εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Ρν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη 

απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο (Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο) 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ-  

6.8.1 Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα έλα 
απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 
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θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  

 
6.8.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο 
απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ.  

 
6.8.3 Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 

πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, 
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο). 
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

 

      ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΧΛΗ 



 

Σελίδα 39 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα IATΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη ΘΔΦΗΑΞ ΑΓΟΗΛΗΝ 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ (CPV) : 33141620-2. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα IATΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη ΘΔΦΗΑΞ ΑΓΟΗΛΗΝ κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο  άπνςεο  πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ηηκήο. 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά γηα έλα (1) έηνο,  

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΣΗΙΟ ETHΙΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  
ρσξίο Φ.Π.Α 

ETHΙΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
κε Φ.Π.Α 

πξνκήζεηα IATΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 
Αηησιναθαξλαλίαο Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ 

θαη ΚΔΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

148.000,00 

 

183.520,00 € 

 

 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε  θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)  

33141620-2. θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 
Δηδψλ – Ξνζφηεηεο). Νη αλαθεξφκελεο ζην Ξαξάξηεκα Η πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα 

απμνκεησζνχλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ρσξίο ην Λνζνθνκείν λα ππνρξενχηαη γηα ηελ 

παξαγγειία/ πξνκήζεηα απηψλ. 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο  βάζεη  

ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ «Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη 
νηθνλνκηθφο πίλαθαο εηδψλ».  

 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε πξνκήζεηα «IATΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ» γηα ην Γεληθφ 
Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ θαη ησλ ΚΔΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ) κε 

θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο  άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη βέιηηζηεο 
ηηκήο. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ 
πξνζθνξά είηε  γηα ην ζχλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ, είηε γηα νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα 

είδε, θαη γηα ην ζχλνιν  ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΧΝ 

  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ Πνζ

φηεη

α 

ηηκή είδνπο Δλδεηθηηθφο 

πξνυπνινγη

ζκφο πξν 
Φ.Π.Α 

θ.π.α Δλδεηθηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο 

ΜΔ Φ.Π.Α 

1 Ξξνκήζεηα ζπζηήκαηνο 
βηληενλπζηακνγξαθίαο 

1 18.000,00€ 18.000,00€ 24% 22.320,00 € 
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2 Ξξνκήζεηα δηαζεξκίαο δεξκαηνινγίαο  1 3.500,00 € 3.500,00 24% 4.340,00 € 

3 Ξξνκήζεηα πξηνληνχ-ηξππαληνχ 
κπαηαξίαο ή αέξνο 

1 17.000,00 € 17.000,00 24% 21.080,00 € 

4 Ξξνκήζεηα holter ξπζκνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαγξαθηθνχ 

θαη ινγηζκηθνχ αλάιπζεο  

2 4.100,00 € 8.200,00 24% 10.168,00 € 

5 Ξξνκήζεηα θαξδηνινγηθνχ ππέξερνπ 

παιάκεο, 

1 9.000,00 € 9.000,00 24% 11.160,00 € 

6 Ξξνκήζεηα ζηξσκάησλ ζεξαπείαο 

θαηαθιίζεσλ απηφκαηεο ξχζκηζεο 
πίεζεο γηα ηηο θιίλεο ηεο Κ.Δ.Θ. 

3 3.650,00 € 10.950,00 24% 13.578,00 € 

7 Ξξνκήζεηα δηαζιαζίκεηξνπ-

θεξαηφκεηξνπ 

1 7.500,00 € 7.500,00 24% 9.300,00 € 

8 Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ θαθφκεηξνπ,  1 2.900,00 € 2.900,00 24% 3.596,00 € 

9 Ξξνκήζεηα ζπζηήκαηνο πξνβνιήο 
νπηνηχπσλ 

1 2.000,00 € 2.000,00 24% 2.480,00 € 

10  Ξξνκήζεηα νθζαικνινγηθήο κνλάδαο 
(κνλάδα ζηήξημεο δχν νξγάλσλ κε 

θαξέθια θαη ζπξηαξηέξα κε ζέζε γηα 
θαζεηίλα δνθηκαζηηθψλ θξπζηάιισλ),  

1 6.600,00 € 6.600,00 24% 8.184,00 € 

11 Ξξνκήζεηα ζρηζκνεηδνχο ιπρλίαο πέληε 
κεγεζχλζεσλ κε θσηηζκφ αινγφλνπ 

θαη κε πιήξσο ελζσκαησκέλε 
ςεθηαθή θάκεξα 

1 13.000,00 € 13.000,00 24% 16.120,00 € 

12  Ξξνκήζεηα ζπζθεπεο 
ζεξκνζπγγφιεζεο ξνιψλ κε εθηππσηή   

1 5.800,00 € 5.800,00 24% 7.192,00 € 

13  Ξξνκήζεηα βηληενιαξπγγνζθνπίνπ γηα 
ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ θαη 

Σεηξνπξγηθνχ Ρκήκαηνο 

1 9.000,00 € 9.000,00 24% 11.160,00 € 

14 Ζιεθηξνληθφ γάληη ζεξαπεπηηθήο 

απνθαηάζηαζεο άθξαο ρείξαο. Ξηζαλή 

ζπλνιηθή δαπάλε  γηα 4 ηεκάρηα 
δειαδή 2 ηκρ medium Λν3 (ΑΟΗΠΡΔΟΝ  

ΘΑΗ ΓΔΜΗ) θαη 2 ηκρ large 
No4(ΑΟΗΠΡΔΟΝ  ΘΑΗ ΓΔΜΗ) 

4 1.500,00 € 6.000,00 € 24% 7.440,00 € 

15 Πχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο θηλεηηθψλ δηαηαξαρψλ 
αγθψλα θαη ψκνπ κε ρξήζε 

δηαδξαζηηθνχ λάξζεθα θαη εηδηθνχ 
ινγηζκηθνχ εηθνληθήο βηναλάδξαζεο. 

Ξηζαλή ζπλνιηθή δαπάλε . γηα 4 

ηεκάρηα δειαδή γηα θάζε άθξν (2 ηκρ 
γηα δεμί θαη 2 ηκρ γηα αξηζηεξφ). 

2 1.500,00 € 3.000,00 € 24% 3.720,00 € 

16 Πχζηεκα Απνθαηάζηαζε ζε 3 

δηαζηάζεηο.  

1 1.400,00 € 1.400,00 € 24% 1.736,00 € 

17 ΠΠΘΔΖ ΖΙΔΘΡΟΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ  1 3.000,00 € 3.000,00 € 24% 3.720,00 € 

18 ΞΝΓΖΙΑΡΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ (ΞΝΓΖΙΑΡΝ 

ΡΔΡΟΑΞΙΖΓΗΑΠ 

1 3.600,00 € 3.600,00 € 24% 4.464,00 € 

19 STEPPER 1 70,00 € 70,00 € 24%       86,80 € 

20 ΔΗΓΗΘΝΠ ΓΔΟΑΛΝΠ ΝΟΘΝΠΡΑΡΗΠΖΠ – 
ΒΑΓΗΠΖΠ  

1 3.000,00 € 3.000,00 € 24% 3.720,00 € 
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21 ΝΟΘΝΠΡΑΡΖΠ  1 8.000,00 € 8.000,00 € 24% 9.920,00 € 

22 ΠΠΘΔΖ ΖΙΔΘΡΟΝΚΑΙΑΜΖΠ  1 250,00 € 250,00 € 24% 310,00 € 

23 ΙΑΠΡΗΣΑ ΑΛΡΗΠΡΑΠΖΠ (Resistive 

exercise band Nν2 θαη Λν3).  

2 15 30,00 € 24% 37,20 € 

24 κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο αλίρλεπζεο 
θιεβψλ ην παηδηαηξηθφ ηκήκα ησλ ΡΔΞ 

1 4.000,00 € 4.000,00 € 24% 4.960,00 € 

25  θαηλνχξηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ γηα 

ηελ Νξζνπεδηθή Θιηληθή 

1 2.200,00 € 2.200,00 € 24% 2.728,00 € 

 ΤΝΟΛΟ    148.000,00   183.520,00 € 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

(ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ρα πξνζθεξφκελα είδε ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαζνξίδνπλ ηηο ειάρηζηεο αλαγθαίεο απαηήζεηο ησλ εηδψλ θαη είλαη απαξάβαηεο. Νπνηαδήπνηε κε 

ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο  θαη έρνπλ σο αθνινχζσο : 

  ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ 

1 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο βηληενλπζηακνγξαθίαο.  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξηνπ βηληενλπζηακνγξάθνπ γηα ην Ραθηηθφ Δμσηεξηθφ Ηαηξείν ησλ ΥΟΙ. Ζ 
ζπνπδαηφηεηα ηνπ κεραλήκαηνο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δήηεζε απφ ηνπο αζζελείο 
δηφηη εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηε ιεηηνπξγία ηνπ ιαβπξηλζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ ζηελ θιηληθή δηάγλσζε. 

Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο ζπζηήκαηνο βηληενλπζηακνγξαθίαο: 

Ζ ζπζθεπή λα είλαη λέαο ηερλνινγίαο θαη λα δηαζέηεη 2 ή 4 θαλάιηα θαηαγξαθήο κε 2 θάκεξεο CCD 
1/3'' κε επαηζζεζία 0,1 Lux. 

Λα είλαη θαηάιιειε γηα ηνλ έιεγρν λπζηαγκνχ θεληξηθήο θαη πεξηθεξηθήο αηηηνινγίαο. (Λα 
αλαθεξζνχλ νη ζρεηηθέο εμεηάζεηο). 

Λα δηαζέηεη δχν θαλάιηα θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο (νξηδφληην – θάζεην) κε δπλαηφηεηα 
επαλαθιήζεσο εμεηάζεσλ θαη αλάιπζε 0,05 κνίξεο. 

Λα δηαζέηεη ή λα ζπλδέεηαη ζε Ζ/ κε WIN XP ή WΗΛ 7 32bit, ζθιεξφ δίζθν 120GB, DVD RW, 
νζφλε TFT 17’’, έγρξσκν εθηππσηή, κε πιεθηξνιφγην θαη λα ελαπνζεθεχεη ηηο εμεηάζεηο κε πιήξεο 
αξρείν (φλνκα, εκεξνκελία εμέηαζεο θιπ.). (Αλαθέξαηε ηα ζηνηρεία ηνπ ειάρηζηνπ ζπλδπαζκνχ 
ηνπ Ζ/). 

Νη αλαιχζεηο λα είλαη απηφκαηεο θαη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο κε 
επέκβαζε ηνπ ρεηξηζηή. (Θα ζεσξεζεί πιενλέθηεκα) 

Λα κεηξά απηφκαηα ζηηο ζεξκηθέο δνθηκαζίεο: 

Ρε κέγηζηε θαη κέζε θάζε ηνπ λπζηαγκνχ, ηε κέγηζηε θαη κέζε ζπρλφηεηα ηνπ λπζηαγκνχ, ην 
κέγηζην χςνο ηνπ λπζηαγκνχ, ηελ ΞΑΗΠΘΖΠΗΑ, ηε λπζηαγκηθή θαηεχζπλζε, λα δίδεη γξαθήκαηα 
θάζεσο / ρξφλνπ. 

Λα είλαη θαηάιιειε γηα ηελ θαηαγξαθή θαη αλάιπζε φισλ ησλ εηδψλ λπζηαγκνχ: 

Απηφκαηνπ, κε ή ρσξίο πξνζήισζε, δνθηκαζίεο αλίρλεπζεο λπζηαγκνχ ζέζεο, δνθηκαζίεο 
παξαθνινχζεζεο εθθξεκνεηδνχο ζηφρνπ, δνθηκαζίεο νπηνθηλεηηθνχ λπζηαγκνχ, δνθηκαζίεο 
Hallpike (ζεξκηθά ηεζη). 

Γηα ηηο παξαπάλσ δνθηκαζίεο λα δίδεη δηάθνξα γξαθήκαηα π.ρ. (CLAUSEN – θάζε/ρξφλν, 
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απφθξηζε ιαβπξίλζνπ θιπ.). 

Λα δηαζέηεη εηδηθή κπάξα θσηεηλψλ εξεζηζκάησλ (γηα νθζαικνθηλεηηθφ εξεζηζκφ) ε νπνία λα 
ειέγρεηαη απφ ηε ζπζθεπή ή λα είλαη αλεμάξηεηε. Νη παξάκεηξνί ηεο (θνξά, απφθιηζε ζε κνίξεο, 
ηχπνο εξεζίζκαηνο: pursuit, saccadic) λα ξπζκίδνληαη απφ ηα πξνγξάκκαηα ηεο ζπζθεπήο. 

Ζ εηαηξία λα δηαζέηεη ζην Λνζνθνκείν καο αληαιιαθηηθά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ γηα δέθα 
ρξφληα απφ ηελ παξάδνζή ηνπο θαη ηνπιάρηζηνλ πέληε ρξφληα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ κνληέινπ.. 

Ρν κεράλεκα λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δπν έηε απφ ηελ παξάδνζε ηνπ 
κεραλήκαηνο. 

Νη ζπζθεπέο λα έρνπλ ζήκαλζε CE. 

Πηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα κεηαθνξάο, εγθαηάζηαζεο θαη ε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξψλ 
γηα φζν ρξεηαζηεί. 

 

2 Πξνκήζεηα δηαζεξκίαο δεξκαηνινγίαο γηα ην Σαθηηθφ Δμσηεξηθφ Ιαηξείν.  

 ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ  

Αλαιπηηθφηεξα :Λα είλαη θαηάιιειε γηα δεξκαηνινγηθέο επεκβάζεηο αιιά θαη γηα φιεο ηηο 
επεκβάζεηο ηεο γεληθήο ρεηξνπξγηθήο, νξζνπεδηθήο, πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, κηθξνρεηξνπξγηθήο, 
ΥΟΙ/θήο θιπ. 

Λα δηαζέηεη γελλήηξηα κνλνπνιηθήο ιεηηνπξγίαο γηα ηνκή θαη αηκφζηαζε θαζψο θαη γελλήηξηα 
δηπνιηθήο ιεηηνπξγίαο γηα αηκφζηαζε. 

Λα παξέρεη θαη' επηινγή ιείεο ηνκέο ή ηνκέο κε δεκηνπξγία εζράξαο ρσξίο απαλζξάθσζε ησλ 
ηζηψλ. Δπηπιένλ λα παξέρεη αηκφζηαζε εμ' επαθήο γηα άκεζα απνηειέζκαηα. 

Nα δηαζέηεη ξχζκηζε ηεο ηζρχνο αλάινγα κε ηελ σκηθή αληίζηαζε ηνπ ηζηνχ. 

Λα δηαζέηεη εηδηθή ιεηηνπξγία MICRO κέζσ εηδηθνχ θνκβίνπ γηα εχθνιε ελεξγνπνίεζε απφ ηνλ 
ρξήζηε γηα πςειή αθξίβεηα ζε κηθξνρεηξνπγηθέο επεκβάζεηο δεξκαηνινγίαο.  

Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο αηκφζηαζεο ζηελ δηπνιηθή ιεηηνπξγία (Auto Coag Start). 

Ξξνο απνθπγή εγθαπκάησλ ησλ αζζελψλ, λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο ηεο 
πιάθαο γείσζεο. Ζ δηαζεξκία ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη απνιχησο ηνλ αζζελή απφ νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε εγθαχκαηνο. 

Ζ ηζρχο ηεο λα ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζε δηαθνξεηηθά 
επίπεδα ηνκήο – αηκφζηαζεο σο θάησζη: 

Έσο 100  Watts ζηα 600 Ohms θαζαξή ηνκή. 

Έσο 70    Watts ζηα 600 Ohms γηα Coagulation 

Έσο 80    Watts ζηα 100 Ohms ζε bipolar coagulation. 

Ρν ζψκα ηεο ζπζθεπήο λα είλαη πδαηνζηεγψο θιεηζηφ, απφ αλζεθηηθφ πιηθφ ψζηε λα κελ 
παξακνξθψλεηαη ζε θηππήκαηα θαη λα κελ αιινηψλεηαη φηαλ θαζαξίδεηαη κε αληηζεπηηθά 
δηαιχκαηα. 

Λα ζπλνδεχεηαη απφ πνδνδηαθφπηε γηα δηπνιηθή ρξήζε, ρεηξνιαβή κε θνκβία θνπήο θαη 
αηκφζηαζεο, θαιψδην γηα γεηψζεηο κηαο ρξήζεο, κία ζεηξά ειεθηξνδίσλ εηδηθψλ γηα δεξκαηνινγία, 
φπσο ειεθηξφδην βειφλε δηακ. 0,6 ρηι. κπίιηα θεθθακέλε 45ν 3 ρηι. , δηπνιηθή ιαβίδα κήθνπο 12 
εθαη. θαη πιάηνο ζηαγψλσλ 0,6 ρηι. αληηθνιιεηηθή απαξαίηεηα θαη ην  δηπνιηθφ θαιψδην ζχλδεζεο 
ηεο. 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Όια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.  
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Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 

Ρα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

Ρα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 
13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ .Α. 
Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. 
βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

Κε ηελ παξάδνζε ησλ θιηλψλ λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα. 

Λα ππάξρεη βεβαίσζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ. 

 

3 Πξνκήζεηα πξηνληνχ-ηξππαληνχ κπαηαξίαο ή αέξνο γηα ηελ δηεμαγσγή νξζνπεδηθψλ 
επεκβάζεσλ 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Λα απνηειείηαη απφ ιαβή Ρξππαληνχ/Ξξηνληνχ πνπ λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζην πξηφλη - 
ηξππάλη κπαηαξίαο κε επξεία γθάκα ηαρπζπλδέζκσλ (κέρξη 29 ζπλδεηηθά). 

Ζ ηζρχο ηνπ ηξππαληνχ – πξηνληνχ κπαηαξίαο λα είλαη πεξίπνπ 225W ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
κεγαιχηεξε δπλαηή ξνπή θαηά ηε ρξήζε ηνπ. 

H κπαηαξία ιηζίνπ λα κελ παξνπζηάδεη θαηλφκελα κλήκεο θαη λα έρεη ηάζε κέρξη 15V. Λα 
ζπλνδεχεηαη απφ δχν ζπζηήκαηα θφξηηζεο κνλήο ζέζεο, ην έλα γηα κπαηαξία απνζηεηξψζηκε 
θαη ην άιιν γηα κπαηαξία κε απνζηεηξψζηκε. 

Ζ ιαβή ηξππαληνχ λα είλαη εξγνλνκηθή κε ζσζηή θαηαλνκή βάξνπο θαη λα απνζηεηξψλεηαη. 

Ρν ζπλνιηθφ βάξνο ηεο ρεηξνιαβήο ηξππαληνχ ή πξηνληνχ λα είλαη κέρξη 750 gr. 

Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο (ιεηηνπξγία drill) ειεγρνκέλε θαη απμνκεηνχκελε απφ ηελ 
ζθαλδάιε, λα  θηάλεη  ζηηο 1350 ζηξνθέο/rpm, γιπθαληζκνπ 300ζηξνθεο/ιεπην θαη 
πξηνληζκνχ 13.500 θχθινη/ιεπηφ,    ε δε κέγηζηε ξνπή ζηξέςεο λα θηάλεη ηα 13 Nm. 

Ζ ιαβή λα δέρεηαη δπν δηαθνξεηηθνχο ηαρπζπλδέζκνπο ιεηηνπξγίαο πξηνληνχ, έλαλ γηα 
νξζνπεδηθή ρξήζε (αξζξνπιαζηηθέο) θαη έλαλ γηα πεξηπηψζεηο ηξαχκαηνο θαη κηθξψλ νζηψλ. 

Ζ ιαβή ηξππαληνχ λα δηαζέηεη δπν ζθαλδάιεο γηα αξηζηεξφζηξνθε/δεμηφζηξνθε θίλεζε θαη λα 
έρεη δπλαηφηεηα παιηλδξνκηθήο θίλεζεο. Δπίζεο λα δηαζέηεη κεραληζκφ αζθάιηζεο. Ζ ηαρχηεηα 
ηξππαληζκνχ ή γιπθαληζκνχ λα επηιέγεηαη απηφκαηα αλάινγα κε ηνλ ηαρπζχλδεζκν πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα ειέγρεηαη επίζεο απφ ηελ πίεζε πνπ αζθείηαη ζηελ ζθαλδάιε. 

Νη ηαρπζχλδεζκνη λα  αζθαιίδνπλ απηφκαηα ζε 8 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο αλά 45 Κνίξεο. 

Ρν ζχζηεκα  λα θαιχπηεη φιν ην εχξνο ησλ νξζνπεδηθψλ επεκβάζεσλ. 

Ν ζφξπβνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πξηνληνχ-ηξππαληνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 84dB. 

 
ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ: 

Ρα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 

Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (CE Mark, medical grade θιπ) θαζψο θαη γηεηλήο ζε ζέκαηα απνιχκαλζεο. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
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αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

Λα θαηαηεζνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξντφλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα 
δηαζέηεη ISO 9001:2008 θαη ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα 
ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 

Κε ηελ παξάδνζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο, θ.ι.π.) γηα 10 
έηε ηνπιάρηζηνλ. 

Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γηα 
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ. 

Νη ζπζθεπέο λα θέξνπλ ζήκαλζε CE θαη ISO mark. 

 

 
 

4 Πξνκήζεηα holter ξπζκνχ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαγξαθηθνχ θαη ινγηζκηθνχ 
αλάιπζεο  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Αλαιπηηθφηεξα: 

ΘΑΡΑΓΟΑΦΗΘΝ HOLTER ΟΘΚΝ(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηαγξαθηθνχ θαη ινγηζκηθνχ αλάιπζεο) 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο Θαξδηνινγηθήο Θιηληθήο. 

Ρν θαηαγξαθηθφ λα: 

1. Δίλαη ηξηψλ (3) θαλαιηψλ. 
2. Γηαζέηεη νζφλε ή δπλαηφηαηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κέζσ Bluetooth ή USB ή SD card γηα ηελ 

εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο (φλνκα, αξηζκφο κεηξψνπ, εκεξνκελία, ψξα θιπ). Ζ 
έλαξμε ηεο θαηαγξαθήο λα κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή  ή απφ ην θαηαγξαθηθφ.      

3. Γηαζέηεη 7 πνιηθφ θαιψδην γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζήκαηνο. 
4.  Γηαζέηεη ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 250Hz θαη ςεθηαθή αλάιπζε ηνπ 

ζήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 12bit. 
5. Γηαζέηεη ξπζκφ δεηγκαηνιεςίαο θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ 250 Hz. Θα εθηηκεζεί ζεηηθά λα 

δηαζέηεη θαη δεηγκαηνιεςία θαηαγξαθήο 1000 Hz γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 
6. Γηαζέηεη ςεθηαθή αλάιπζε ηνπ ζήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 10 bit. 
7. Γηαζέηεη θνκβίν ζπκβάλησλ κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζπκβάληνο (πρ. 

δξαζηεξηφηεηα, χπλν). Ρα ζπκβάληα λα θαίλνληαη ζην πξφγξακκα αλάιπζεο. 
8. Γηαζέηεη κηθξφθσλν γηα ηελ ερνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελή ζε πεξίπησζε 

πξνγξακκαηηζκνχ εθηφο ηαηξείνπ ή λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέζσ εθαξκνγήο 
αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο απφ Ζ/, θηλεηφ, tablet.  

9. Κπνξεί λα αλαγλσξίζεη βεκαηνδνηηθνχο παικνχο θαη ζηα ηξία (3) θαλάιηα. 
10. Ιεηηνπξγεί κε κία κπαηαξία ηνπ εκπνξίνπ ή θαη κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα κεησκέλν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 
11. Θαηαγξάθεη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο κε κία κπαηαξία. 
12. Γηαζέηεη απνζπψκελε ή ελζσκαησκελε κλήκε  γηα άκεζε αληηθαηάζηαζε ζε πεξίπησζε 

βιάβεο. 
13. Γηαζέηεη ζήθε πξνζηαζίαο θαη κεηαθνξάο. 
14. Έρεη βάξνο κηθξφηεξν απφ  140 gr. 
 

Β. ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΑΝΑΛΤΗ HOLTER ΡΤΘΜΟΤ 

Ρν ινγηζκηθφ αλάιπζεο holter ξπζκνχ λα: 
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1. Κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε Ζ/ κε ιεηηνπξγηθφ Windows. Λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ 
δηάθνξνη ρξήζηεο αλάινγα κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ θαζέλα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 
ινγηζκηθφ. 

2. Γηαζέηεη βάζε δεδνκέλσλ ησλ εμεηάζεσλ κε ζαθή ππφδεημε γηα ην πνηεο εμεηάζεηο έρνπλ 
αλαιπζεί θαη πνηεο είλαη λα αλαιπζνχλ. Λα ππάξρεη εξγαιείν αλαδήηεζεο (φλνκα, ID θηι.) 
φπσο επίζεο λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ παιαηφηεξεο εμεηάζεηο ζε άιινπο απνζεθεπηηθνχο 
ρψξνπο. 

3. Κπνξεί λα πξνγξακκαηίζεη ην θαηαγξαθηθφ κε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 
αζζελή, ην ρξφλν θαηαγξαθήο, ην ηχπν ηνπ βεκαηνδφηε ζε πεξίπησζε πνπ ν αζζελήο 
δηαζέηεη θηι. 

4. Κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην ινγηζκηθφ κέζσ ηνπ πνληηθηνχ αιιά θαη κέζσ θνκβίσλ 
ζπληφκεπζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ γηα πην γξήγνξε αλάιπζε. 

5. Γηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ επαξκάησλ αλάινγα ηελ κνξθνινγία ηνπο. 
Λα ππάξρεη εξγαιείν ππέξζεζεο ησλ θαλαιηψλ θαηά ηελ επηζθφπεζε ηεο θάζε θαηεγνξίαο 
θαζψο θαη έιεγρνπ επηβεβαίσζεο ζσζηήο νκαδνπνίεζεο ησλ παικψλ ζε θάζε θαηεγνξία. Λα 
κπνξεί ν ρξήζηεο λα αιιάμεη ηνλ ηχπν ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζε N, V, θηι. Νπσο επίζεο λα 
κπνξεί λα ελνπνηήζεη δχν θαηεγνξίεο. Ν ρξήζηεο λα κπνξεί λα δεη ηελ/ηηο θαηεγνξία(ηεο) κε 
ηα παξάζηηα.  

6. Γηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηνπ ΖΘΓθήκαηνο ζε πιήξε επηζθφπεζε (Full disclosure) 
ζε φια ηα θαλάιηα ηαπηφρξνλα. Λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη ν ρξήζηεο ηελ ηαρχηεηα 
θαη ηελ επαηζζεζία. 

7. Γηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα εκθαλίδεη ην ΖΘΓθεκα θαη ησλ ηξηψλ θαλαιηψλ ζε κεγέζπλζε κε 
ηελ δπλαηφηεηα αθαίξεζεο νπνηνδήπνηε θαλαιηνχ ζε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη πρ. παξάζηηνo 
ζε θάπνηα πεξηνρή. Δπίζεο ν ρξήζηεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίζεη ηελ ηαρχηεηα, ηελ 
επαηζζεζία θαη λα κπνξεί λα απεηθνλίζεη ην δηάζηεκα RR κεηαμχ ησλ επαξκάησλ. Ν ρξήζηεο 
λα κπνξεί λα θάλεη κεηξήζεηο απφ έλα ζεκείν ζε 2ν ζεκείν ζηνλ ΖΘΓθεκα θαη κεγέζπλζε 
ηνπ.  Ρέινο, λα κπνξεί λα πξνζζέζεη νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ΖΘΓθήκαηνο πξνο εθηχπσζε  
θαηά ηελ εθηχπσζε ηεο ηειηθήο αλαθνξάο. 

8. Κπνξεί λα ξπζκηζηεί λα απεηθνλίδεη ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθά παξάζπξα πρ. trends, ΖΘΓθεκα 
γηα ηελ ηαρχηεξε θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ηεο θαηαγξαθήο. 

9. Γηαζέηεη πίλαθα θαηεγνξηνπνίεζεο φισλ ησλ αληρλεχζηκσλ αξξπζκηψλ κε δπλαηφηεηα 
αιιαγήο απφ ηνλ ρξήζηε ησλ παξακέηξσλ αλά ηχπν αξξπζκίαο. 

10. Γηαζέηεη Trends θαη αξηζκεηηθνχο πίλαθεο αξξπζκηψλ. 
11. Γηαζέηεη αλάιπζε ηνπ ST θαη ζηα ηξία θαλάιηα. 
12. Γηαζέηεη αλάιπζε βεκαηνδνηηθψλ παικψλ. 
13. Γηαζέηεη αλάιπζε HRV & HRT. 
14. Γηαζέηεη αλάιπζε ηνπ QT. 
15. Κπνξεί λα γίλεη επηινγή ηεο ηειηθήο κνξθήο ηεο αλαθνξάο απφ ηνλ ρξήζηε φπσο επίζεο λα 

δηαζέηεη δπλαηφηεηα πξνεπηζθφπεζεο. Λα κπνξεί λα εηζάγεη ν ρξήζηεο ζρφιηα είηε 
ρεηξνθίλεηα είηε απηφκαηα απφ έηνηκα πξφηππα. Λα δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα εμαγσγήο ηεο 
αλαθνξάο ζε κνξθή PDF. 

16. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο κε T-Wave Alternans (TWA) θαη λα δηαζέηεη αλάιπζε 
αλίρλεπζεο θνιπηθήο καξκαξπγήο. Λα αλαιπζεί ν ηξφπνο αλίρλεπζεο θαη επηζήκαλζεο. 

17. Κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί κε κνλάδα αλάιπζεο απλνηψλ. 
18. Κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε θεληξηθφ ζηαζκφ (server) ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πέξαλ ηεο 

κίαο άδεηαο νχησο ψζηε λα ππάξρεη κία βάζε δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο. 
19. Λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή Ζ/ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο κε νζφλε ηνπιάρηζηνλ 22’’ θαη 

έγρξσκνο εθηππσηήο ηχπνπ laser. 
 

ΓΔΛΗΘΝΗ  ΝΟΝΗ 

1. Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 

2. Λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ  ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (CE Mark, medical grade θιπ) θαζψο θαη γηεηλήο ζε ζέκαηα απνιχκαλζεο. Λα θαηαηεζνχλ ηα 



 

Σελίδα 46 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

3. Λα θαηαηεζνχλ ηα  πηζηνπνηεηηθά ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξντφλησλ 93/42/EEC, εξγνζηαζηαθά πηζηνπνηεηηθά ISO 13485, θαζψο θαη ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα 
δηαζέηεη ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO 18001,   ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε 

ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ), λα πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη λα είλαη εληαγκέλνο ζε 
πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. 

4. Κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε  θαη απαξαηηήησο 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ 

5. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
δηαζέηεη ζηελ ππεξεζία αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο (κεραλήκαηνο, θ.ι.π.) γηα10 
έηε ηνπιάρηζηνλ. 

6. Ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο γηα 
ηνπιάρηζηνλ δπν (2) ρξφληα απφ ηελ παξαιαβή ηνπ.  

5 Πξνκήζεηα θαξδηνινγηθνχ ππέξερνπ παιάκεο, 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Tν δεηνχκελν θνξεηφ απεηθνληζηηθφ ζχζηεκα ππεξήρσλ ζα πξέπεη λα είλαη φρη πάλσ απφ 350 gr 
πνιχ κηθξνχ κεγέζνπο, βαζηζκέλν ζηελ ηερλνινγία ππεξήρσλ, εμαηξεηηθά εξγνλνκηθφ θαη 
εχρξεζην γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηνπ θιηληθνχ ηαηξνχ. 

Λα κεηαθέξεηαη εχθνια θαη λα δηαζέηεη ηζρπξή, ππεξζχγρξνλε ηερλνινγία ππεξήρσλ, έηζη ψζηε 
λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο θιηληθέο θαη λνζνθνκεηαθέο εθαξκνγέο φπσο 
θαξδηνινγηθέο, πξσηφθνιιν πλεχκνλα ή πεξηπηψζεηο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο γηα απεηθφληζε 
νξγάλσλ άλσ-θάησ θνηιίαο,  αλίρλεπζε ζσξαθηθνχ / πιεπξηθνχ πγξνχ. 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΑ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ 

ΘΙΗΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ 

Δθαξκνγέο γηα ηελ θάιπςε ησλ εηδηθνηήησλ ηεο Ηαηξηθήο.  

Θαξδηνινγία, αθηηλνινγία, πξσηφθνιιν πλεχκνλα, αλίρλεπζε ζσξαθηθνχ / πιεπξηθνχ πγξνχ. 

ΡΞΝΗ ΖΣΝΒΝΙΥΛ ΘΔΦΑΙΥΛ 

SECTOR Phased Array ζπρλφηεηαο  1.7 – 3.5 MHz 

ΚΔΘΝΓΝΗ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖΠ 

 Β-Mode  ,Color Doppler ,Βάζνο ζάξσζεο  ≥ 24cm 

 Έγρξσκε LCD Νζφλε  ≥ 5’’ (12 cm) 
 Ινγηζκηθφ γηα απ΄επζείαο ζχλδεζε κε εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή γηα κεηαθνξά εηθφλσλ, 

δεδνκέλσλ αζζελψλ θαη κεηξήζεσλ. 
 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΑΟΣΔΗΝΘΔΡΖΠΖΠ ΔΗΘΝΛΥΛ 
 Eλζσκαησκέλε κλήκε απνζήθεπζεο ππεξερνγξαθηθψλ εηθφλσλ. 

 Πχζηεκα απνζήθεπζεο ζηαηηθψλ θαη θηλνχκελσλ ππεξερνγξαθηθψλ εηθφλσλ ζε αθαηξνχκελν 

απνζεθεπηηθφ κέζν θαζψο θαη αξρείν αζζελψλ, κε δπλαηφηεηα επαλάθιεζεο.  

 Απ΄επζείαο ζχλδεζε κε εμσηεξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κέζσ ζχξαο USB γηα κεηαθνξά 

εηθφλσλ, Video, δεδνκέλσλ αζζελψλ θαη κεηξήζεσλ. 

ΙΝΓΗΠΚΗΘΑ ΞΑΘΔΡΑ ΑΛΑΙΠΖΠ  

 Ξαθέην Θαξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ 

 ΛΑΗ (Λα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά) 

 Ξαθέην Αθηηλνινγηθψλ εθαξκνγψλ.  

 Ξξσηφθνιιν πλεχκνλα.  

ΓΗΑΠΛΓΔΠΗΚΝΡΖΡΑ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ  

 Πχζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, λα ππνζηεξίδεη ηα πξσηφθνιια Store, Verify, Modality Worklist. 

 Aζχξκαηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε βάζε δεδνκέλσλ Windows. Nα δηαζέηεη πξσηφθνιια 

θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ. 
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ΠΛΘΔΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ  

Λα πξνζθεξζεί ε βαζηθή δηαγλσζηηθή κνλάδα ε νπνία λα δηαζέηεη φια ηα παξαπάλσ απαηηνχκελα 
ιεηηνπξγηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

- Ζρνβφινο Θεθαιή phased array sector επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ 1.7 - 3.5 MHz 

- Κπαηαξία κε απηνλνκίαο ιεηηνπξγίαο κίαο (1) ψξαο  

- Βάζε ζπζηήκαηνο κε ελζσκαησκέλν θνξηηζηή ηεο κπαηαξίαο 

- Κλήκε απνζήθεπζεο θαη αθαηξνχκελε θάξηα κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο 

- Θαιψδην USB 

- Θήθε ηνπνζέηεζεο θαη κεηαθνξάο 

- Θαιψδην ηξνθνδνζίαο 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Όια ηα πξνζθεξφκελα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηδίνπ νίθνπ θαηαζθεπήο.  

Όια ηα παξαπάλσ λα βεβαηψλνληαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 

Ρα πξνζθεξφκελα λα δηαζέηνπλ CE Mark θαη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

Ρα πξνζθεξφκελα λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 
13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ .Α. 
Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. 
βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

Κε ηελ παξάδνζε ησλ θιηλψλ λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα. 

Λα ππάξρεη βεβαίσζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ. 

6 Πξνκήζεηα ζηξσκάησλ ζεξαπείαο θαηαθιίζεσλ απηφκαηεο ξχζκηζεο πίεζεο γηα ηηο 
θιίλεο ηεο Μ.Δ.Θ. ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κνλάδσλ ειέγρσλ ηνπο 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1. Ρν αεξφζηξσκα λα ιεηηνπξγεί  ζηα 230V AC/ 50 Hz, λα εμππεξεηεί  ηελ πξφιεςε 
θαηαθιίζεσλ αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ (high risk) ηνπιάρηζηνλ  θαη  λα είλαη θαηάιιειν γηα 
βάξνο αζζελψλ έσο 200 Θgr. 

2. Θαηάιιειεο δηαζηάζεηο ψζηε λα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζηηο θιίλεο Κ.Δ.Θ ηνπ λνζνθνκείνπ 
καο θαη λα αληηθαζηζηά πιήξσο ην ζπκβαηηθφ ζηξψκα ηεο θιίλεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ λα κελ απαηηεί 
νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ελζσκαησκέλν ππφζηξσκα ψζηε λα θαζίζηαηαη  εχθνιε ηφζν ε απνζήθεπζή 
ηνπ φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε απνιχκαλζή ηνπ. 

3. Λα απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο αεξνθπςέιεο ιεπηήο δηαηνκήο (ηνπιάρηζηνλ 20) κε 
δπλαηφηεηα κεκνλσκέλεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο θαη εηδηθφ ζρεδηαζκφ ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ κε 
επηηπρία ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηξηβή θαη ηελ δηάηκεζε, λα επηηξέπνπλ 
κεγαιχηεξε βχζηζε ηνπ αζζελνχο ζην ζηξψκα  παξέρνληαο πςειφηεξν επίπεδν άλεζεο θαη 
αζθάιεηαο ζηνλ αζζελή. (Λα αλαθεξζεί ε ζρεηηθή ηερλνινγία).  

4. Λα δηαζέηεη ιεηηνπξγηθφ δηαθφπηε CPR θαη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζήο  ηνπ επί ηεο θιίλεο. O 
δηαθφπηεο CPR λα βξίζθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν θνληά ζηνλ ζψξαθα ηνπ αζζελνχο θαη λα 
ελεξγνπνηείηαη άκεζα κε ην έλα ρέξη ψζηε λα κελ ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε. 
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5. Ρν ζηξψκα λα δηαηεξεί ηνλ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνπιάρηζηνλ δψδεθα ψξεο γηα 
πεξηπηψζεηο κεηαθνξάο. Λα θέξεη επίζεο ηκάληεο γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζή ηνπ επί ηεο θιίλεο. 

6. Ρν ζηξψκα  λα είλαη πιήξσο πιελφκελν  ζε πιπληήξην θαη θαηά κήθνο ηνπ λα θέξεη εηδηθή 
ππνδνρή ηνπνζέηεζεο ηνπ θαισδίνπ ηξνθνδνζίαο.  

7. Ρν θάιπκκα λα είλαη απνζπψκελν, πιελφκελν ζε πιπληήξην, λα είλαη  δηειαζηηθφ, 
αλαπλένλ θαη νη ξαθέο ηνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ εηζξνή βηνινγηθψλ πγξψλ εληφο ηνπ ζηξψκαηνο.    

8. Δπίζεο ην θάιπκκα λα είλαη λα είλαη βξαδχθαπζην, αληηβαθηεξηδηαθφ, ππναιιεξγηθφ θαη 
βηνζπκβαηφ. (Λα αλαθεξζνχλ ηα  πξφηππα θαηαζθεπήο). 

9. Νη ζσιήλεο ζχλδεζεο ηνπ ζηξψκαηνο κε ηελ κνλάδα ειέγρνπ λα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο 
ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηξέβισζεο θαη απφθξαμεο ηνπ αέξα.  

10. Ζ Κνλάδα ειέγρνπ λα είλαη κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο, αζφξπβε θαη λα θέξεη εηδηθά 
άγθηζηξα αζθαιείαο πξνζαξκνγήο ζην θξεβάηη. (Λα δνζνχλ δηαζηάζεηο θαη βάξνο).  

11. Ζ κνλάδα ειέγρνπ λα δηαζέηεη εηδηθφ πιήθηξν κέγηζηεο πιήξσζεο αέξα ηνπ 
αεξνζηξψκαηνο  ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη  ην έξγν ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ θαζεκεξηλή 
θξνληίδα θαη πεξηπνίεζε ησλ αζζελψλ.  

12. Σξφλνο θχθινπ κεηαβιεηήο πίεζεο πεξίπνπ 15 min ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε ηνπ 
αζζελνχο θαζψο θαη ε επαξθήο επαλαηκάησζε ησλ ηζηψλ. (Λα θαηαηεζνχλ ζρεηηθέο κειέηεο) 

13. Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο είηε εθαξκφδνληαο ελαιιαζζφκελε ρακειή πίεζε ζε θάζε θπςέιε 
ηνπ ζηξψκαηνο, είηε εθαξκφδνληαο ζπλερήο ρακειή πίεζε ζηνλ αζζελή. 

14. Γπλαηφηεηα θπθινθνξίαο αέξα  κέζσ ηεο κνλάδνο ειέγρνπ εζσηεξηθά ηνπ ζηξψκαηνο  
ψζηε  λα βνεζά  λα παξακείλεη  ην  δέξκα  ηνπ  αζζελνχο ζηα επηζπκεηά επίπεδα ζεξκνθξαζίαο 
θαη πγξαζίαο.  

15. Απηφκαηε ξχζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ αέξα αλάινγα κε ην βάξνο, ηελ ζέζε θαη ηελ θίλεζε 
ηνπ αζζελνχο θαη επηπιένλ δπλαηφηεηα απφ ηνλ ρξήζηε  ξχζκηζεο ηεο εθαξκνδφκελεο πίεζεο 
ψζηε λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε άλεζε ζηνλ αζζελή.   

16. Λα θέξεη δηαθφπηεο αθήο επί ηεο κνλάδνο ειέγρνπ γηα εχθνιν θαζαξηζκφ θαη δπλαηφηεηα 
θιεηδψκαηνο ησλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ απνθπγή κε επηζπκεηψλ αιιαγψλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

17. Ζ κνλάδα ειέγρνπ λα θέξεη   νζφλε ή θεληξηθφ πίλαθα επί ησλ νπνίσλ λα απεηθνλίδνληαη  
ηα ζρεηηθά κελχκαηα ησλ ζπλαγεξκψλ γηα πεξηπηψζεηο  ρακειήο πίεζεο, πξφβιεκα ζηνλ θχθιν 
ελαιιαγήο πίεζεο, βιάβεο ζηελ αληιία θαη δηαθνπήο ξεχκαηνο  ηνπιάρηζηνλ,  κε ηνλ αληίζηνηρν 
αθνπζηηθφ ζπλαγεξκφ.   

18. Πηελ είζνδν ηεο αληιίαο  λα ππάξρεη απνζπψκελν (ρσξίο ηελ ρξήζε εξγαιείσλ) θίιηξν 
ψζηε λα αληηθαζίζηαηαη εχθνια απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο.   

 

Δηδηθνί Όξνη 

1. Λα δίδεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν έηε θαη επάξθεηα αληαιιαθηηθψλ γηα 7 έηε. 

2. Ζ απάληεζε ηνπ θχιινπ ζπκκφξθσζεο λα γίλεη αλαιπηηθά κε παξαπνκπέο ζηα ηερληθά 
θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηή επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

3. H πξνκεζεχηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη  ISO 9001  κε επηπιένλ πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ 
απνιχκαλζε ησλ ζηξσκάησλ  & ISO 13485  κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε γηα ην 
πξνζθεξφκελν είδνο, λα πιεξνί ηελ .Α Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ/1384/04.  

4. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα είλαη εληαγκέλε ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ βάζε ηνπ Ξ.Γ. 117/2004.  

5. Ζ ζπζθεπή λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ CE θαη ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία λα δηαζέηεη ISO 
13485. 
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6. Ν πξνκεζεπηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη πιήξεο θαη νξγαλσκέλν ηερληθφ ηκήκα, κε 
ηερληθφ πξνζσπηθφ άξηηα εθπαηδεπκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε 
ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ θαη  λα θαηαζέζεη φια ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο 
ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ηνπ πξνζθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ. 

7. Λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξψο φιεο νη αλάγθεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγχεζεο. Ζ αλαθνξά λα 
θαιχπηεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο (πεξηγξαθή είδνπο, θσδηθφο 
θαηαζθεπαζηή, πξφγξακκα αληηθαηάζηαζεο πιηθψλ θαη απνιπκάλζεσλ) φπσο θαη νη 
πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο (πεξηγξαθή, ζπρλφηεηα, θιπ) ρσξίο θακία απνιχησο 
επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηελ ππεξεζία καο.  

8. Λα παξαδνζνχλ κε ηελ πξνζθνξά ηα πξνβιεπφκελα πξσηφθνιια πξνιεπηηθήο 
ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ θαιήο ιεηηνπξγίαο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

9. Λα θαηαηεζεί κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά πιήξεο ηηκνθαηάινγνο αλαισζίκσλ θαη 
αληαιιαθηηθψλ κε ηηκέο ζηαζεξέο γηα δπν έηε. 

10. Ζ πξνκεζεχηξηα εηαηξία λα δηαζέηεη δηαθξηβσκέλα φξγαλα γηα ηνλ έιεγρν/ζπληήξεζε/ 
επηζθεπή ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ πξνζθέξεηαη. Λα θαηαηεζεί επί πνηλή 
απνθιεηζκνχ θαηάινγνο νξγάλσλ γηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο φπσο πξνθχπηνπλ απφ 
ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ησλ 
νξγάλσλ ειέγρνπ κε ηα νπνία ζα εθηεινχληαη νη ζπληεξήζεηο Ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 
πξνζθέξεηαη. 

  

7 Πξνκήζεηα δηαζιαζίκεηξνπ-θεξαηφκεηξνπ  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ρν ειεθηξνληθφ δηαζιαζίκεηξν-θεξαηφκεηξν  ζα πξέπεη  λα είλαη θαηάιιειν: 

α) Γηα ηελ απηφκαηε κέηξεζε ηεο δηάζιαζεο φισλ ησλ ελδηάκεζσλ ηκεκάησλ ηνπ νθζαικνχ 
κέρξη ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρσξίο ηελ ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνχο. 

β) Γηα ηελ απηφκαηε κέηξεζε ησλ θακππινηήησλ ηνπ θεξαηνεηδνχο. 

 

Λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

-Λα είλαη πςειήο αθξίβεηαο θαη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο ηεο δηάζιαζεο γηα γπαιηά θαη 
θαθνχο επαθήο. 

-Λα δηαζέηεη εχξνο κεηξήζεσλ: 

   Η. Γηα ηε δηάζιαζε.  

Α. Πθαίξσκα   -25-+22D ( ζε βήκαηα ησλ 0,12 ή 0,25D) 

B. Kχιηλδξνο   0 έσο + 10D ζε βήκαηα ησλ 0,12 ή 0,25D) 

Γ. Άμνλαο   00-1800 ( ζε βήκαηα 10 θαη 50) 

II. Γηα ηελ θεξαηνκέηξεζε 

Α. Αθηίλα θακππιφηεηαο ηνπ θεξαηνεηδνχο.   Απφ 5mm-10mm (ζε βήκαηα 0,01mm) 

 

B. Ππληειεζηή δηάζιαζεο 1,3375 

Γ. Γηάζιαζε θεξαηνεηδνχο  απφ 67,5D ~ 33,75D (ζε βήκαηα 0,12/0,25D) 

Γ. Θεξαηνεηδηθφ αζηηγκαηηζκφ απφ 0D~ ± 10D (ζε βήκαηα 0,12/0,25D) 
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Δ. Άμνλα θεξαηνεηδηθνχ αζηηγκαηηζκνχ απφ 10 ~ 1800 αλά 10ε 50 

-Λα δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί κεηξήζεηο δηακέζνπ θφξεο δηακέηξνπ 2mm. Γηα ηελ εχθνιε θαη κε 
αθξίβεηα κέηξεζε γιαπθσκαηηθψλ αζζελψλ – ειηθησκέλσλ θαη αζζελψλ κε αζχκκεηξε θφξε. 

-Λα επηηξέπεη δηαζιαζηηθή κέηξεζε κε χπαξμε ελδνθαθψλ (IOL) κε εηδηθφ πξφγξακκα σο θαη 
κέηξεζε ζε αζζελείο κε γπαιηά θαη θαθνχο επαθήο. 

-Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο έλαξμεο ησλ κεηξήζεσλ. 

-Λα δηαζέηεη ζχζηεκα απηφκαηεο έλαξμεο ηεο εθηχπσζεο ησλ απνηειεζκάησλ κεηά ην ηέινο ησλ 
κεηξήζεσλ. 

-Λα δηαζέηεη ζχζηεκα AUTO – FOGGING (ραιάξσζε πξνζαξκνγήο) ψζηε λα επηηξέπεη ηελ 
γξήγνξε θαη αθξηβή κέηξεζε αθφκα θαη ζε παηδηά ζε θαλνληθφ θσηηζκφ δσκαηίνπ. 

-Λα δηαζέηεη νζφλε ηερλνινγίαο LCD αθήο 8,5inch κε έγρξσκε απεηθφληζε ησλ ηηκψλ. 

-Λα δχλαηαη λα κεηξήζεη δηαθνξηθή απφζηαζε έσο 85mm ζε βήκαηα 1mm 

-Ρν κεράλεκα λα απηνπξνζηαηεχεηαη ζε πεξίπησζε πνπ μεραζηεί αλνηρηφ.  Λα θιείλεη απηφκαηα 
ζε πεξίπησζε πνπ παξακέλεη αλνηρηφ παξαπάλσ απφ 10’. 

-Λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν εθηππσηή γηα ηελ εθηχπσζε ηεο ψξαο, εκεξνκελίαο, αληηθεηκεληθήο 
κέηξεζεο θεξαηνκέηξεζεο, απφζηαζεο (VERTEX) σο θαη γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηεο επξεζείζεο 
ακεηξσπίαο (ζθίηζν νθζαικνχ). 

-Λα κπνξεί λα κεηξήζεη ηελ δηάκεηξν ηνπ θεξαηνεηδνχο.  Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο είηε θαη 
αξγφηεξα αλαθαιψληαο ην απφ ηελ κλήκε ζηελ νζφλε. 

-Λα δηαζέηεη δπλαηφηεηα απνκλεκφλεπζεο θαη εθηχπσζεο κέρξη 10 κεηξήζεσλ αλά κάηη. 

-VERTEX DISTANCE. 0, 12,0 θαη 13,75mm θαη’ επηινγήλ. 

-Λα δχλαηαη λα δηαγλψζεη θαη εκθαλίζεη ζην monitor πξνβιήκαηα αδηαθάλεηαο δηαζιαζηηθψλ 
κέζσλ νθζαικνχ κε εηδηθφ πξφγξακκα. 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

- Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη 
ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ 
.Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Κε ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

- Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Λα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ 
αγνξά. 

 

8 Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ θαθφκεηξνπ  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

-Λα είλαη απηφκαην, ειεθηξνληθφ, κνληέξλαο ηερλνινγηαο κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο θαη manual 
γηα ηε κέηξεζε ηνπ θαθνχ ζεκείν πξνο ζεκείν ζε Real Time. 
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-Λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα γξήγνξε θαη εχθνιε ρξήζε θαη λα έρεη δνζεί βάξνο ζηε ζέζε ησλ 
δηαθφξσλ πιήθηξσλ ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία λα βξίζθνληαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο, εμαζθαιίδνληαο 
έηζη πιήξε εξγνλνκία θαη άλεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέηξεζεο. 

-Λα δηαζέηεη ζηαπξφ θεληξαξίζκαηνο, ν νπνίνο λα θαίλεηαη ζηελ νζφλε θαη ηνλίδεηαη φηαλ ν ππφ 
κέηξεζε θαθφο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηε ζσζηή ζέζε θαη ε δέζκε κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 
ζχζηεκα πεξλά αθξηβψο απφ ην νπηηθφ ηνπ θέληξν. 

-Λα δηαζέηεη ζεηξηαθή ζχξα RS-232C γηα επηθνηλσλία θαη ζχλδεζε κε άιια ειεθηξνληθά 
ζπζηήκαηα.(Ζιεθηξνληθφ ππνινγηζηή) 

-Λα Δίλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα κεηξά θαλνληθνχο θαθνχο, θαθνχο High Index, 
πνιπεζηηαθνχο θαθνχο, θαθνχο Progressive θαη θαθνχο επαθήο. 

-Λα δηαζέηεη εηδηθή βάζε, ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε κέηξεζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κέηξεζε 
θαθψλ επαθήο. 

-Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε ηχπνπ LCD θαη ζεξκηθφ εθηππσηή, απιήο ραξηνηαηλίαο. 

-Ρν εχξνο κεηξήζεσλ λα είλαη: 

Α. Πθαίξα : -25D έσο +25D 

Β. Θχιηλδξνο: -10D έσο +10D 

Γ. Άμνλαο: 0ν - 180ν 

Γ. AGD:  0 έσο 10D 

E. Ξξίζκα: 0 έσο 10D 

Κε βήκα 0.12 D ή 0.25 D αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρεηξηζηή. 

-Λα δηαζέηεη ζεκεησηή κειάλεο γηα ην ζεκείσκα ηνπ θέληξνπ ησλ ππφ κέηξεζε θαθψλ. Δίλαη 
εθνδηαζκέλν κε ζχγρξνλν ζχζηεκα καξθαξίζκαηνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θαθψλ.  

-Λα δχλαηαη λα  κεηξήζεη θαθνχο κε  δηάκεηξν έσο 98 ρηιηνζηά. 

-Λα δχλαηαη λα κεηξήζεη απνξξνθεηηθφηεηα ησλ θαθψλ. 

-Απηφκαηε αλαγλψξηζε ησλ πνιπεζηηαθψλ θαθψλ θαη απηφκαηε αιιαγή πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 
αθξηβή κέηξεζή ηνπο. 

-Λένπ ηχπνπ ζχζηεκα καξθαδφξνπ ην νπνίν καο δίλεη έλα ηέιεην καξθάξηζκα ζε φινπο ηνπο 
ηχπνπο θαθψλ, αθφκα θαη ζε απηνχο κε εηδηθέο επηζηξψζεηο. 

-Γπλαηφηεηα κεγέζπλζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε ηνπ, γηα γξήγνξε θαη 
εχθνιε αλάγλσζε ηνπο. 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

- Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη 
ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ 
.Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Κε ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 
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- Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Λα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ 
αγνξά. 

 

9 Πξνκήζεηα ζπζηήκαηνο πξνβνιήο νπηνηχπσλ  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Λα έρεη  δπλαηφηεηα   (εχξνο )  εζηίαζεο  απφ  2,9  κέρξη  6,1 κέηξα, ξπζκηδφκελα ζε βήκαηα ησλ 
20 cm. 

- Νη δηαζηάζεηο ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 376 x 300 mm. 

- Ρν ειάρηζην εχξνο ηεο νπηηθήο νμχηεηαο ζε βήκαηα λα δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

  I. Decimal : απφ 0.05 έσο 2.0 

II. Logmar : απφ 1.3 κέρξη – 0.30 

III. Snellen (m): απφ 120 κέρξη 3 

IV. Snellen (f) : απφ 400 κέρξη 10 

V. Monoyer : απφ 0.5 κέρξη 2.0  

- Λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζην ηηο θάησζη ζεηξέο πηλάθσλ: 

I. Γξάκκαηα 

II. Λνχκεξα 

III. Ξαηδηθά ζχκβνια 

IV. Έςηινλ 

V. Διιεηπηηθνχο θχθινπο (c)  

VI. Schober ηεζη 

VII. Worth ηεζη 

VIII. ETDRS 

IX. Monocular πξάζηλν / θφθθηλν 

X. Task chart 

XI. Ονιφη 

XII. Αζηηγκαηηθέο ηειείεο 

XIII. Colour test   

- Λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηα θάησζη δηφθζαικα ηεζη δηαρσξηζκνχ εηδψινπ: 
I. Γηαρσξηζκφο κέζσ Θφθθηλνπ – Ξξάζηλνπ  

II. Γίρξσκν balance ηεζη 

III. Πηαπξφο κε εζηίαζε 

IV. Zeigertest 

V. Coincidence 

VI. VA balance ηεζη 

VII. Ρεζη αληζφηεηαο εζηίαζεο 

- Λα ζπλνδεχεηαη  απφ   ηειερεηξηζηήξην. 
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- Ζ νζφλε λα είλαη LCD κφληηνξ πςειήο αλάιπζεο 21’’ ηνπιάρηζηνλ. 

- Λα θέξεη  ζχζηεκα  ζηήξημεο  ζε  ηνίρν. 

- Λα θέξεη ζχξα ππεξχζξσλ. 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

- Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη 
ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ 
.Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Κε ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

- Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Λα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ 
αγνξά. 

 

10  Πξνκήζεηα νθζαικνινγηθήο κνλάδαο (κνλάδα ζηήξημεο δχν νξγάλσλ κε θαξέθια θαη 
ζπξηαξηέξα κε ζέζε γηα θαζεηίλα δνθηκαζηηθψλ θξπζηάιισλ),  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

1.Θπξίσο ζψκα ηεο κνλάδαο λα δηαζέηεη. 

Α. Ζ εμεηαζηηθή κνλάδα λα δηαζέηεη ηξαπέδη γηα ηελ ηνπνζέηεζε δχν νξγάλσλ, ην νπνίν λα 
κεηαθηλείηαη κεραληθά αξηζηεξά-δεμηά  θαη πάλσ θάησ. 

Β. Θνιψλα κε θσηηζκφ. 

Γ. Γπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο βξαρίσλα θνξνπηέξνπ. 

Γ. Λα  δηαζέηεη πίλαθα ειέγρνπ ν νπνίνο  λα έρεη δηαθφπηεο γηα ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο. 

• Γεληθφ δηαθφπηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

• Οννζηάηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ ηεο ζρηζκνεηδνχο ιπρλίαο. 

• Γηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θίλεζε ηεο εμεηαζηηθήο θαξέθιαο πάλσ θάησ. 

• Οννζηάηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

Ε. Ππξηαξηέξα κε έλα ζπξηάξη. 

2.Ξνιπζξφλα 

• Λα είλαη βαξηάο θαηαζθεπήο ειεθηξηθή θαη πςειήο πνηφηεηαο θαηαζθεπή. 

• Ζιεθηξηθή αλχςσζε. 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

- Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
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Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη 
ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ 
.Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Κε ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

- Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Λα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ 
αγνξά. 

 

11 Πξνκήζεηα ζρηζκνεηδνχο ιπρλίαο πέληε κεγεζχλζεσλ κε θσηηζκφ αινγφλνπ θαη κε 
πιήξσο ελζσκαησκέλε ςεθηαθή θάκεξα 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

- Λα απνηειείηαη απφ δηνπηξηθφ ζπγθιίλνλ ζηεξενζθνπηθφ κηθξνζθφπην ηχπνπ GALILEO κε 
πξνζνθζάικηνπο θαθνχο 12.5ρ.  

- Ν θσηηζκφο λα γίλεηαη κέζσ ιπρλίαο Αινγφλνπ. 

- Λα θέξεη ππνζηάγσλν κε θαηαθφξπθε θίλεζε 80mm. 

- Λα δηαζέηεη πξνζνθζάικην ζχζηεκα κε ηχκπαλν επηινγήο πέληε κεγεζχλζεσλ 6ρ, 10ρ, 16ρ, 25ρ 
θαη 40ρ. 

- Λα δηαζέηεη ζπλερψο ξπζκηδφκελν πιάηνο ζρηζκνεηδνχο θσηηζκνχ απφ 0-14mm. 

- Λα δηαζέηεη ζπλερψο ξπζκηδφκελν κήθνο ζρηζκνεηδνχο θσηηζκνχ απφ 1-14mm θαη ζε      βήκαηα 
0.2mm, 1,2,3,5,8,9 έσο 14mm. 

- Λα δηαζέηεη ζχζηεκα πξνβνιήο δέζκεο (ζρηζκήο ή θειίδαο) γηα ηελ θαηά βνχιεζε ξχζκηζε ηνπ 
εχξνπο, ηνπ κήθνπο, ηεο έληαζεο θαη ηεο θιίζεο (απφ θάζεηε κέρξη θαη νξηδφληηα θιίζε). 

- Λα δηαζέηεη γσλία θσηηζκνχ ηχπνπ TILT κε θιίζε γσλίαο ζε βήκαηα ησλ 5ν, 10ν, 15ν θαη 20. 
Ρν φιν ζχζηεκα πεξηζηξέθεηαη θαηά ηελ 180ν γχξσ απφ ηνλ άμνλα ζηήξημήο ηνπ γηα λα 
πξνβάιιεηαη ε ζρηζκή απφ νπνηαδήπνηε γσληά ζηνλ εμεηαδφκελν νθζαικφ. 

- Λα δηαζέηεη θίιηξα: 

- Κπιε (θνβαιηίνπ) 

- Αλέξπζξν 

- Amber 

- UV 

- IR 

- ND 

- Exciter 

- barrier 

- Λα ζπλνδεχεηαη απφ βάζε γηα ηνπνζέηεζε ηνλνκέηξνπ. 

- Νη θηλήζεηο ηνπ νξγάλνπ επί ηεο έδξαο λα γίλνληαη κέζσ ελφο εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ joystick,κε 
εηδηθφ θνκβίν γηα ηελ ιήςε εηθφλαο. 

- Ζ πξνζθεξφκελε ζρηζκνεηδήο ιπρλία λα ζπλνδεχεηαη απφ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα background 
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illumination(νπηηθέο ίλεο), γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θσηεηλφηεηαο. 

- Ζ ζρηζκνεηδήο ιπρλία λα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ςεθηαθήο θάκεξαο θαη ινγηζκηθφ 
επεμεξγαζίαο εηθφλαο ηνπ ηδίνπ νίθνπ ην νπνίν λα ιεηηνπξγεί ζε νπνηνδήπνηε ηειεπηαίαο γεληάο 
Ζ/. 

- Ζ ςεθηαθή θάκεξα λα είλαη πιήξσο ελζσκαησκέλε ζηε ζρηζκνεηδή ιπρλία ρσξίο εμσηεξηθέο 
θαισδηψζεηο. 

- Όιεο νη ξπζκίζεηο ηεο θάκεξαο λα γίλνληαη απφ ην ινγηζκηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα ππάξρεη ε 
δπλαηφηεηα θσηνγξάθεζεο θαη ιήςεο video κεγάιεο δηάξθεηαο. 

- Ρν software ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πιήξνπο δηαρείξηζεο εηθφλαο θαη video.  

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

- Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη 
ISO 13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ 
.Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 
Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Κε ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

- Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Λα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ 
αγνξά. 

 

 

12 Πξνκήζεηα ζπζθεπήο ζεξκνζπγγφιεζεο ξνιψλ κε εθηππσηή   

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 Ππζθεπή ζεξκνζπγθφιιεζεο θαθέισλ θαη ξνιιψλ απνζηείξσζεο. 
 Θα έρεη νπσζδήπνηε θιίζε πξνο ηα εκπξφο γηα άξηζηε εξγνλνκία θαη εμνηθνλφκεζε  ρψξνπ ζην 

ηξαπέδη παθεηαξίζκαηνο.  
 Ζ ζεξκνθξαζία ζα ρακειψλεη απηφκαηα φηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν ζεξκνζπγθνιιεηήο γηα 

νηθνλνκία ξεχκαηνο. 

 Λα δηαζέηεη ζχζηεκα ηαρείαο πξνζέξκαλζεο πεξίπνπ 3 - 5 ιεπηά. 
 Ζ ζεξκνθξαζία ζπγθφιιεζεο ζα ξπζκίδεηαη απφ 60 °C  έσο 220 °C κε αλνρε ζηελ ξπζκηζε +10C. 
 Ζ εθθίλεζε ηνπ ηκάληα θίλεζεο ζα γίλεηαη απηφκαηα κε ηαρχηεηα έσο 10κέηξα/ιεπηφ πεξίπνπ. 
 Λα δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο πεξίπνπ 4” ε νζφλε LCD 
 Αξγή έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκάληα θίλεζεο γηα έιεγρν αζθαινχο ζπγθφιιεζεο κεγάισλ 

ζεθψλ απνζηείξσζεο. 

 Ξιάηνο ζπγθφιιεζεο 12mm ηνπιάρηζηνλ γηα λα κελ αλνίγεη. , κήθνο ειεχζεξν (απεξηφξηζην). 
Ζ απφζηαζε αζθαιείαο αλάκεζα ζηε γξακκή ζεξκνζπγγφιεζεο θαη ζηα πξνο απνζηείξσζε 
πιηθά λα ξπζκίδεηαη απφ 0-35mm  

 Λα παξέρεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο πιεξνθνξηψλ φπσο: εκεξνκελία 
ζπζθεπαζίαο – ιήμεο, φλνκα ρξήζηε, αξηζκφο παξηίδαο, θξίζηκνη παξάκεηξνη δηαδηθαζίαο 
(ζεξκνθξαζία, πίεζε επαθήο, ρξφλνο ζθξάγηζεο), κεηξεηήο ηεκαρίνπ, αξηζκφο ζπζθεπήο. 
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Δπηπιένλ πιεξνθνξίεο ζα αμηνινγεζνχλ. 

 Ν πξνκεζεπηήο λα είλαη εθπαηδεπκέλνο σο πξνο ην πξνζθεξφκελν είδνο θαη ηθαλφο γηα ηελ 
ηερληθή ηνπ ππνζηήξημε θαη ζπληήξεζε ηνπ. (Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε / πηζηνπνηεηηθφ 
εθπαίδεπζεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο) 

 Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο ζπζθεπήο λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο ηεο ζθξάγηζεο 
ζχκθσλα κε ΔΛ ISO 11607-2 γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
παθεηαξίζκαηνο. Λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθχξσζεο ηεο ζπζθεπήο (validation). Λα είλαη  
θαηάιιειε γηα ηελ ζθξάγηζε ζάθσλ θαη ξνιψλ παθεηαξίζκαηνο απνζηείξσζεο ζχκθσλα κε ΔΛ 
868-5, ΔΛ 868-4 θαη Tyvek.» 

 

 Λα δηαηεζεί κε εθηππσηή γηα ηαρεία εθηχπσζε κεγάιεο επθξίλεηαο επί ηνπ θαθέινπ. Λα 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ ραξαθηήξσλ θαη ηεο γξακκαηνζεηξάο 
θαζψο θαη απελεξγνπνίεζεο ηνπ εθηππσηή φηαλ απαηηείηαη. 

 Γηαζηάζεηο πεξίπνπ 550 x 250 x 220 ρηι. 
 Ζ απφζηαζε αζθάιεηαο αλάκεζα ζηελ γξακκή ζεξκνζπγθνιιεζεο θαη ζηα πξνο απνζηείξσζε  

πιηθά λα ξπζκίδεηαη απφ 0-35mm. 

 Λα δηαζέηεη ξφινη θαη εκεξνιφγην θαη ν κεηξεηήο θνξηηψλ λα κπνξεί λα κεδεληζηεί φηαλ ρξεηαζηεί.  
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 Πξνκήζεηα βηληενιαξπγγνζθνπίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Αλαηζζεζηνινγηθνχ θαη 

 Υεηξνπξγηθνχ Σκήκαηνο  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δχζθνισλ ή αθφκα θαη αδχλαησλ 
δηαζσιελψζεσλ αζζελψλ.  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Αλαιπηηθφηεξα: 

- Ρν κεράλεκα λα είλαη θαηάιιειν γηα πξν-θιηληθέο θαη θιηληθέο επείγνπζεο θαηαζηάζεηο. 

- Λα είλαη κηθξνχ κεγέζνπο, θνξεηφ θαη λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο άκεζν ή έκκεζν 
ιαξπγγνζθφπην. 

- Λα δηαζέηεη νζφλε LCD 3,5’’  κε επξεία γσλία νξάζεσο 160ν πνπ παξέρεη θαζαξή εηθφλα αθφκα θαη ζε 

 έληνλν ειηαθφ θσο. Ζ νζφλε λα θηλείηαη ζε δχν άμνλεο πεξηζηξνθήο. 

- Λα κπνξεί λα θαηαγξαθεί εηθφλα θαη βίληεν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Λα ππάξρεη δπλαηφηεηα  
απνζήθεπζεο 

 ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα αιιά θαη κεηαθνξά ηνπο ζε ππνινγηζηή. 

- Ρν ζχζηεκα λα ζπλνδεχεηαη απφ ιάκα δχζθνιεο δηαζσιήλσζεο D-blade πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα 
ελήιηθεο. Λα πξνζθεξζεί αληίζηνηρνο νδεγφο (πνιιαπιψλ ή κηαο ρξήζεο). 

- Ρν ζχζηεκα λα είλαη ζπκβαηφ κε πνιιψλ εηδψλ ηχπνπ ιάκαο φπσο: miller κεγέζε 0 &1, macintosh 
κεγέζε 3 & 4, D-blade γηα δχζθνιε δηαζσιήλσζε παίδσλ, θιπ. 

- Λα δηαζέηεη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ θνξηηζηή. 

- Λα δηαζέηεη θνπκπί ON αιιά απηφκαην OFF. 

- Λα κπνξεί λα εκβαπηηζηεί πιήξσο γηα απνιχκαλζε. 

- Λα δηαζέηεη θαηεγνξία πξνζηαζίαο ΗΟΣ8. 

- Λα δηαζέηεη C-mark. 

- Λα παξέρεηαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο 2 εηψλ. 

 ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

- Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
νίθνπ. 
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- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο γηα 
Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα 
πηζηνπνηεηηθά. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 θαη ISO 
13485/03 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ πιεξνί ηελ .Α. 
Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη 
ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Κε ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο εθπαίδεπζε 
ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

- Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Λα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ ηελ αγνξά. 

 

 
 

14 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΑΝΣΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΡΑ ΥΔΙΡΑ  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Πχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο λεπξνινγηθψλ θαη νξζνπαηδηθψλ παζήζεσλ νη 
νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ησλ άλσ άθξσλ.  

Δλδείμεηο εθαξκνγήο ηνπ:  

 Ηζραηκηθά θαη αηκνξξαγηθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα 

 Θαξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο κε επίδξαζε ζηελ θηλεηηθφηεηα ηήο άθξαο ρείξαο   
 Ρξφκνο θαη βξαδπθηλεζία ζπλεπεία λεπξνινγηθψλ παζήζεσλ, φπσο λφζνο ηνπ 

Ξάξθηλζνλ θαη Ηδηνπαζήο Ρξφκνο   
 Πθιήξπλζε θαηά πιάθαο 
 Δγθεθαιηθή παξάιπζε 

 Γπζπξαμία-Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή Ππληνληζκνχ 
 Δπεκβάζεηο ζηελ άθξα ρείξα, φπσο αλαθαηαζθεπή ηελφλησλ, κεηαθνξέο ηελφλησλ, 

θ.α. 
 Θαηάγκαηα άλσ άθξσλ 
 Λεπξηθέο βιάβεο, π.ρ. βξαρηφληνπ πιέγκαηνο θαη θεξθηδηθνχ, σιέληνπ θαη  κέζνπ 

λεχξνπ 
 Αληαλαθιαζηηθή Ππκπαζεηηθή Γπζηξνθία (αιγνδπζηξνθία) 

Ρν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ γάληη κε αηζζεηήξεο ην νπνίν κέζσ ηνπ 
θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ  λα αιιειεπηδξά ζε ππνινγηζηή, έηζη ψζηε ν αζζελήο 
ρξεζηκνπνηψληαο ην γάληη λα κπνξεί λα εθηειέζεη κε ηα δάθηπια θαη ηνλ θαξπφ κηα ζεηξά 
αζθήζεσλ κε ηελ κνξθή παηγληδηψλ ζηνλ ππνινγηζηή.       

Ξαξάιιεια ην ινγηζκηθφ λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ζεξαπεπηή λα παξαθνινπζεί θαη λα 
αμηνινγεί ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αζζελή.  

15 ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΚΙΝΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΡΑΥΧΝ 
ΑΓΚΧΝΑ ΚΑΙ ΧΜΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟΤ ΝΑΡΘΗΚΑ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΤ 
ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΔΙΚΟΝΙΚΗ ΒΙΟΑΝΑΓΡΑΗ.  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

Ρν ζχζηεκα λα απνηειείηαη απφ λάξζεθα κε αηζζεηήξα θαηαγξαθήο θάκςεο-έθηαζεο αγθψλα 
θαη ηξηζδηάζηαηεο θίλεζεο ηνπ βξαρίνλα (θάκςε-έθηαζε, απαγσγή-πξνζαγσγή θαη έζσ-έμσ 
ζηξνθή ψκνπ) ν νπνίνο κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ λα αιιειεπηδξά κε ππνινγηζηή. 
Δθαξκφδνληαο ηνλ εηδηθφ λάξζεθα, ν αζζελήο λα  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη κε ηνλ 
αγθψλα ή θαη ηνλ ψκν κηα ζεηξά ζεξαπεπηηθψλ αζθήζεσλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη κε ηε 
κνξθή παηρληδηψλ. Ξαξάιιεια, ην ινγηζκηθφ λα επηηξέπεη ζην ζεξαπεπηή λα παξαθνινπζεί 
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θαη λα αμηνινγεί ηελ εμέιημε ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο κέζσ δνθηκαζηψλ 
αμηνιφγεζεο πνπ ζα  δηαζέηεη.  

  

Ζ ζπζθεπή ζα είλαη κία φξζσζε πνπ ζα πεξηέρεη εηδηθνχο αηζζεηήξεο θαηαγξαθήο θίλεζεο θαη 
ηαρχηεηαο αγθψλα θαη ψκνπ. Γηα ηνλ αγθψλα ζα θαηαγξάθεηαη ε γσλία θάκςεο-
έθηαζεο (εχξνο 0-120ν),  ελψ ζα  δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο θίλεζεο, εάλ 
απηφ ζα απαηηείηαη, κέζσ εηδηθνχ  θιεηδψκαηνο ηεο άξζξσζεο. Γηα ηνλ ψκν ζα 
θαηαγξάθνληαη φιεο νη θηλήζεηο ηνπ βξαρίνλα ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν, φπσο θάκςε-έθηαζε, 
απαγσγή-πξνζαγσγή θαη έζσ-έμσ ζηξνθή, κέζσ ηεο ρξήζεο πξνεγκέλσλ 
επηηαρπλζηνκέηξσλ θαη γπξνζθνπίσλ ηα νπνία ζα δηαζέηεη ε ζπζθεπή.  

 

Ρν ινγηζκηθφ ζα πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά παηρλίδηα θαζέλα απφ ηα νπνία δηαθνξνπνηείηαη σο 
πξνο ηηο παξακέηξνπο πνπ εμαζθνχληαη, φπσο ην εχξνο θίλεζεο, νπηηθν-θηλεηηθφο 
ζπληνληζκφο, ηδηνδεθηηθφηεηα, ηαρχηεηα αληίδξαζεο, γλσζηηθέο δπζθνιίεο, ζπλδπαζηηθέο 
θηλήζεηο, θηι. Θάζε παηρλίδη ζα έρεη δηάθνξα επίπεδα θηλεηηθήο θαη γλσζηηθήο δπζθνιίαο, 
θαζψο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο ξπζκίζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα εμαηνκηθεχεηαη ζηηο αλάγθεο 
ηνπ αζζελή. 

Ζ ζπζθεπή (φξζσζε) ζα ζπλδέεηαη ζε ππνινγηζηή κέζσ ζχξαο USB φπνπ ην εηδηθφ ινγηζκηθφ 
ζα πεξηιακβάλεη ην ινγηζκηθφ κε ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί, ζα  πξνζθέξεη ζεξαπεπηηθέο 
αζθήζεηο κε ηελ κνξθή παηρληδηψλ θαη δνθηκαζίεο αμηνιφγεζεο  θαζψο θαη νινθιεξσκέλν 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζζελψλ γηα ηε δεκηνπξγία αλαθνξψλ, ηελ αξρεηνζέηεζε ησλ 
δεδνκέλσλ θαη ηελ αλαπαξάζηαζε κε γξαθήκαηα ηεο επίδνζεο θάζε αζζελνχο. 

 

16 
ΤΣΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Δ 3 ΓΙΑΣΑΔΙ.  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ρν ζχζηεκα  ζα κπνξεί λα πξνζθέξεη επειημία ζηελ θηλεηηθή απνθαηάζηαζε δηαθφξσλ κειψλ ηνπ 
ζψκαηνο ηνπ αζζελή φπσο θνξκφο θεθαιή θαη άθξα ελψ ζα κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ 

θαηάιιειεο  

ζεξαπεπηηθέο αζθήζεηο πνπ ζα παξνπζηάδνληαη κε ηελ κνξθή παηγληδηψλ ζε ππνινγηζηή.  
Ζ ζπζθεπή ζα είλαη κηθξή θαη ειαθξηά θαη ζα ελζσκαηψλεη αηζζεηήξεο θαηαγξαθήο θηλήζεσλ ζηνλ 

ηξηζδηάζηαην ρψξν. Θα επηθνηλσλεί αζχξκαηα κε ππνινγηζηή θαη ζα αιιειεπηδξά κε ην εηδηθφ 
ινγηζκηθφ ηεο  γηα ηελ εθηέιεζε πιεζψξαο αζθήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ είηε κεκνλσκέλεο ή 

ζπλδπαζηηθέο θηλήζεηο ζε δηάθνξα επίπεδα. 

Ζ ζπζθεπή ζα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζηνλ θαξπφ, πνδνθλεκηθή, θνξκφ, απρέλα, κεξφ, βξαρίνλα, θηι. 
Θα  ζπλδπαζηεί κε ειαζηηθνχο ηκάληεο, κπάιεο, βάξε, θ.α. φξγαλα πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ απνθαηάζηαζε  γηα ηελ εθηέιεζε αζθήζεσλ ειαζηηθφηεηαο, ηζνξξνπίαο θαη ελδπλάκσζεο ησλ 
άλσ θαη θάησ άθξσλ. 

Ζ ζπζθεπή ζα πεξηέρεη εηδηθνχο αηζζεηήξεο (γπξνζθφπηα) θαηαγξαθήο θίλεζεο ζηνλ ηξηζδηάζηαην 

ρψξν. Ππγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεη: θιίζε πάλσ/θάησ, θιίζε αξηζηεξά/δεμηά θαη πεξηζηξνθή 
αξηζηεξά/δεμηά. Ρνπνζεηψληαο ηελ ζε δηάθνξα κέιε ή αξζξψζεηο κπνξνχλ λα δηαθξίλνπκε ηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 
-θαξπφο: θάκςε-έθηαζε, πξεληζκφο/ππηηαζκφο θαη θεξθηδηθή/σιέληα απφθιηζε 

-πνδνθλεκηθή: θάκςε-έθηαζε 
-θνξκφο ή απρέλαο: θάκςε-έθηαζε, πιάγηεο θάκςεηο θαη ζηξνθέο 

-κεξφο ή βξαρίνλαο: θάκςε-έθηαζε, απαγσγή-πξνζαγσγή θαη έζσ-έμσ ζηξνθή 

  
Ρν ινγηζκηθφ ζα παξέρεη θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθέο  αζθήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή 

παηρληδηψλ ζε εηθνληθφ πεξηβάιινλ. Νη αζθήζεηο ζα είλαη επαλαιήςηκεο, ζηνρν-θαηεπζπλφκελεο θαη 
πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκεο θαη ε απνθαηάζηαζε ζα βαζίδεηαη ζηελ επξέσο απνδεθηή θιηληθή κέζνδν 

ηεο  

βηναλάδξαζεο. 
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ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Λέα ζχγρξνλε ζπζθεπή ειεθηξνζεξαπείαο ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, δχν πιήξσο αλεμαξηήησλ θαλαιηψλ 
κε touch screen θαη κελνχ ζηα ειιεληθά. 

Έγρξσκε νζφλε αθήο (touch screen- πάλσ απφ 10 ΄΄) κε πιήξε απεηθφληζε φισλ ησλ παξακέηξσλ 

ζεξαπείαο.  
Ιίζηα αληελδείμεσλ επί ηεο νζφλεο ή ζην εγρεηξίδην ρξήζεο. 

Νδεγφο Θεξαπείαο πνπ πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 
ειεθηξνδίσλ. 

Ινγηζκηθφ ζηα ειιεληθά θαζψο θαη ζε δηάθνξεο γιψζζεο, επηινγή γιψζζαο απφ ην κελνχ ηεο 
ζπζθεπήο. 

 

Ηιεθηξνζεξαπεία: 
2 πιήξσο αλεμάξηεηα θαλάιηα ειεθηξνζεξαπείαο, κε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο δχν δηαθνξεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. 
 

Μνξθέο ξεπκάησλ: φινη νη ηχπνη ξεπκάησλ (25 ηχπνη). Γαιβαληθά, TENS, TENS-burst, Γηαδπλακηθά, 

Φαξαδηθά, Γηθαζηθφο ζπκκεηξηθφο παικφο, Οψζηθνο παικφο, Trabert, 2+4-Ξαξεκβαιιφκελα,Vector, 
Ζιεθηξνδηάγλσζε, Ηνληνθφξεζε, Κηθξνξεχκαηα, High Voltage, Medium Frequency, Κνλνθαζηθφ θαη 

Δλαιιαζζφκελν Ξαικφ, Leduc. 
 

Λα δηαζέηεη έηνηκα πξσηφθνιια ζεξαπείαο, δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ειεχζεξεο κλήκεο γηα λέα 

πξνγξάκκαηα 
εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα επαλεθπαίδεπζε ιεθάλεο (ηα probe δηαηίζεληαη πξναηξεηηθά), 

δηάθνξεο δπλαηφηεηεο ειεθηξνδηάγλσζεο (θακπχιε Η/t, ξεφβαζε, ρξνλαμία θαη πειίθν πξνζαξκνγήο), 
πιήζνο πξνγξακκάησλ ζεξαπείαο ζε αθνινπζίεο. 

 
Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ζπζθεπή αλαξξφθεζεο Vaco 200 πνπ δηαζέηεη ην ΘΔΦΗΑΞ ΑΓΟΗΛΗΝ. 

 

Σαπηφρξνλε ζεξαπεία: 
Θεξαπεία κίαο πάζεζεο κε δχν ηχπνπο ξεπκάησλ κέζσ ησλ δχν αλεμάξηεησλ θαλαιηψλ. 

Θεξαπεία δχν δηαθνξεηηθψλ παζήζεσλ ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηψληαο δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο 
ζεξαπείαο. 

 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ειεθηξνζεξαπείαο : 
Έληαζε 0-80 mA γηα ζπλερέο ξεχκα θαη 0-120 mA γηα ελαιιαζζφκελν ξεχκα. 

 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζθεπήο : 

Ράζε ηξνθνδνζίαο: 100-240 V , 50-60 Hz. 
Γηαζηάζεηο (πιάηνο x χςνο x βάζνο): 27 x 10 x 27.5 cm πεξίπνπ 

Βάξνο: 3,650 kg πεξίπνπ. 

Ραμηλφκεζε : I type BF - IEC 601-1. 
Ππκκφξθσζε: ζχκθσλα κε ηελ νδεγία MDD (Medical Device Directive) (CE). 

 
Γηαηίζεηαη κε ηα αθφινπζα εμαξηήκαηα (βαζηθφο εμνπιηζκφο): 

100.689 - Θαιψδην ηξνθνδνζίαο (1) 

340.670 - Θαιψδην ειεθηξνδίσλ δηπνιηθφ (2) ή θαιψδηα ειεθηξνδίσλ κνλνπνιηθά (4)  
108.919 - Tester θαισδίσλ, F/F - 4 mm (1) 

340.468 - Ζιεθηξφδην ειαζηηθφ - 6 x 8 cm ζεη ησλ 2 ηεκαρίσλ (2) 
100.658 - Θήθε ειεθηξνδίσλ- 6 x 8 cm, ζεη ησλ 4 ηεκαρίσλ (1) 

108.935 - Διαζηηθή ηαηλία velcro - 5 x 60 cm (2) 

115.684 - Θιίκαθα αλαινγηθψλ ελδείμεσλ (VAS-score) (1) 
376.134 – Quick Start Νδεγφο Θεξαπείαο θαη ρεηξηζκνχ  (1) 

376.134 – CD ROM πιήξεο νδεγφο ζεξαπείαο. 
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Δγρεηξίδην ρξήζεο ζε έληππε κνξθή ή πιήξεο νδεγφο ζεξαπείαο ζε CD ROM.  
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ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟ (ΠΟΓΗΛΑΣΟ ΣΔΣΡΑΠΛΗΓΙΑ)  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ρεδηαζκέλν γηα παζεηηθή/ελεξγεηηθή εθγχκλαζε ησλ άλσ – θάησ άθξσλ. 

Θεξαπεπηηθέο επηινγέο 

 Ξαζεηηθή θίλεζε 
 πνβνεζνχκελε ελεξγεηηθή θίλεζε 
 Ξιήξεο ελεξγεηηθή θίλεζε 
 Άζθεζε Ππκκεηξίαο 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Αζθαιείο κεγάιεο ζήθεο πνδηψλ κε επέλδπζε, Γέζηξεο θλήκεο (αμεζνπάξ), εηδηθά γάληηα 
ιαβψλ (αμεζνπάξ), Οπζκηδφκελε αθηίλα πεξηζηξνθήο, Ρηκφλη ρεηξνιαβή ξπζκηδφκελνπ χςνπο, 
Οφδεο κεηαθνξάο, Δμ νινθιήξνπ κεηαιιηθή θαηαζθεπή, Ρειεζθνπηθή βάζε ξπζκηδφκελε γηα 
κεγάιε ζηαζεξφηεηα, Κεγάιε επαλάγλσζηε νζφλε ιεηηνπξγηψλ.  
 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

Movement Protector θαη Αληηζπαζκηθφο έιεγρνο 
 

Ζ ιεηηνπξγία απηή ειέγρεη κφληκα ηνλ κπτθφ ηφλν ηνπ ρξήζηε θαη 
αλαγλσξίδεη θαη αλαθνπθίδεη θξάκπεο θαη ζπαζκνχο, ζχκθσλα κε ηε ζεξαπεπηηθή 
αξρή ηεο  αλαζηνιήο ησλ αληαγσληζηψλ κπψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηεχζπλζε πεξηζηξνθήο 
αιιάδεη ήπηα κέρξηο φηνπ ν ζπαζκφο έρεη ραιαξψζεη. 

ServoCycling θαη ελεξγεηηθή άζθεζε 

Νη ρξήζηεο κε κηθξή ππνιεηκκαηηθή δχλακε κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο 
ServoCycling ιεηηνπξγίαο (κνηέξ-ππνβνεζνχκελε εθπαίδεπζε). Ζ αληίζηαζε γηα ηελ 
ελεξγεηηθή 
άζθεζε ησλ κπψλ κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζε 20  επίπεδα, αλάινγα κε 
ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε. 

Άζθεζε πκκεηξίαο 

Πηφρνο ηνπ ρξήζηε είλαη λα ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ θαη ηα δχν πφδηα ή θαη ρέξηα(ζπκκεηξηθά). 
Ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηε δξαζηεξηφηεηα  ησλ πνδηψλ ηνπ θαη ησλ ρεξηψλ ηνπ ζε κπάξα 
γξαθηθψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. Γχλακε, αληνρή, ζπληνληζκφο, 
θαη ζπγθέληξσζε είλαη ηα ζηνηρεία πνπ εθπαηδεχνληαη. 

Αλάιπζε ηεο άζθεζεο 

Ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 8 παξακέηξσλ κεηά ην ηέινο ηεο 
ζπλεδξίαο. 

 

Άιιεο Λεηηνπξγίεο 

Θνπκπί ππνβνήζεζεο ηνπνζέηεζεο ησλ πνδηψλ/Οπζκηδφκελε ηζρχο κνηέξ/Ξαζεηηθή ηαρχηεηα 
0-60 ζηξνθέο/Πηαδηαθή έλαξμε θαη παχζε ηεο άζθεζεο/Ξξνγξακκαηηδφκελεο παξάκεηξνη 
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έλαξμεο/Κotomed Smooth Driving System(αλίρλεπζε δχλακεο) 

 Οχζκηζε ηαρχηεηαο 0-60 ζηξ/ιεπηφ, επηινγή θαηεχζπλζεο θίλεζεο κπξνο πίζσ, 
αληηζπαζκηθφ θνληξφι    ξπζκηδφκελεο έληαζεο. 

 Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο αληίζηαζεο γηα πιήξε ελεξγεηηθή θαη ηζνκεηξηθή άζθεζε. 
 Ππκκεηξηθή άζθεζε κε απεηθφληζε κπάξαο. 
 Έηνηκα πξνγξάκκαηα εθγχκλαζεο ζε ζρέζε κε ρξφλν θαη θαηεχζπλζε. 
 Δηδηθφ θνπκπί ππνβνήζεζεο ηνπνζέηεζεο ησλ πνδηψλ 
 Σξνλνκέηξεζε άζθεζεο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. 
 Οφδεο κεηαθνξάο θαη ξπζκηδφκελε βάζε γηα κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαηά ηελ 

άζθεζε. 
 Γπλαηφηεηα θαηαγξαθεο θαη απνζήθεπζεο επηδφζεσλ ηνπ ρξήζηε ψζηε λα ππάξρνπλ 

πάληα δεδνκέλα άζθεζεο πνπ ζα ζπκβνπιεχεηαη. 
 Δμ’νινθιήξνπ κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο κε ξπζκηδφκελε αθηίλα πεξηζηξνθήο. 
 Κεγάιε επαλάγλσζηε νζφλε δεδνκέλσλ ιεηηνπξγίαο. 
 Ξιήζνο αμεζνπάξ θαηά παξαγγειία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ αζθνχκελνπ 

Δλδείθλπηαη γηα Πθιήξπλζε θαηά πιάθαο, Ξαξαπιεγία, Δγθεθαιηθφ, Δγθεθαιηθέο παζήζεηο, 
Θηλεηηθέο δηαηαξαρέο θαη πξνβιήκαηα λεπξνινγηθήο θχζεσο. Βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο 
ζχζπαζεο ε ζπζηνιήο ησλ καιαθψλ κνξίσλ βειηηψλνληαο ην θπθινθνξηθφ, Δλεξγνπνηεί ηηο 
αξζξψζεηο θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη ηεο θχζηεο, Βειηηψλεη ηνλ κεηαβνιηζκφο. 

19 
STEPPER  

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

- Οπζκηδφκελν χςνο βήκαηνο. 

- Θίλεζε κε πδξαπιηθφ ζχζηεκα. 

- Θαηαζθεπαζκέλν απφ βαξέσο ηχπνπ αλζεθηηθφ ράιπβα. 

- πεξκεγέζε αληηνιηζζεηηθά παηάθηα. 

- Γηαζέηεη ειεθηξνληθή θνλζφια LCD. 

- Δλδείμεηο: Σξφλνο, Βήκαηα, Πχλνιν βεκάησλ θαη Θεξκίδεο πνπ θαηαλαιψλνληαη. 

- Κέγηζην βάξνο ρξήζηε 100 θηιά. 

- Γηαζηάζεηο: 40.5 x 37 x 22 εθαηνζηά. 

- Ξεξηζηξνθηθή θίλεζε παξάιιειε κε ηελ άζθεζε γηα λα κεγηζηνπνηήζεηε ηελ πξνπφλεζε. 

- Λα κελ πηέδεη ηηο αξζξψζεηο ή ηα νζηά. 

- Δπηπιένλ, ε πξφζθπζε ζηε βάζε λα εμαζθαιίζεη φηη ην mini stepper δελ γιηζηξάεη ζην 
πάησκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο. 
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20 ΔΙΓΙΚΟ ΓΔΡΑΝΟ ΟΡΘΟΣΑΣΙΗ – ΒΑΓΙΗ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 Λα δηαζέηεη ειαθξχ ζθειεηφ, δπλαηφηεηα κεηαθνξάο αζζελψλ ζε νξηδφληηα θαη θαζηζηή ζέζε, πιήξε 
ζεηξά απφ ηκάληεο, βάξνο 32 θηιά, βάζε ηξνρήιαηε κε 4 δηπινχο πεξηζηξεθφκελνπο ηξνρνχο, 

ρεηξηζηήξην, θνπκπί ζηνπ έθηαθηεο αλάγθεο, ρεηξνθίλεην θαη ειεθηξηθφ κεραληζκφ έθηαθηεο θαηάβαζεο, 

πάλει θσηεηλψλ ελδείμεσλ, θξεκάζηξα 50εθ.δπν ζεκείσλ κε θξίθνπο αζθαιείαο, ιαβεο ψζεζεο, θνπηί 
κπαηαξηψλ. 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: νιηθφ κεθνο:114εθ., νιηθφ πιαηνο:63-111εθ., νιηθφ πςνο:145-199εθ., χςνο βαζεο:11,5, 

κέγηζην βάξνο ρξήζηε 180 θηιά. 

21 ΟΡΘΟΣΑΣΗ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Λα δηαζέηεη ζθειεηφ θαηαζθεπαζκέλν απφ αηζάιη, δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηζνξξνπίαο, θνπκπί 
νn-off , ζχζηεκα γξήγνξεο αζθάιηζεο θαη ζπγθξάηεζεο πέικαηνο, κνλάδα ηζνξξνπίαο 
πςεινχ βαζκνχ ξχζκηζεο ζθιεξφηεηαο απφζβεζεο, ζηεξίγκαηα γνλάησλ, ζηήξηγκα ππέινπ, 
ρεηξνιαβέο ζηήξημεο ξπζκηδφκελεο σο πξνο ην χςνο, ηξαπεδάθη νξνζεξαπείαο. 

ΓΗΑΠΡΑΠΔΗΠ: κήθνο: 118εθ, πιάηνο: 78εθ, χςνο: 95-125εθ, βάξνο: 77θηια, κέγηζην βάξνο 
ρξήζηε: 140 θηιά. 

 

22 ΤΚΔΤΗ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΛΑΞΗ 

 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ηερληθά επηηεχγκαηα ζηνλ ρψξν ηεο, 
ζπλδπάδνληαο ηελ εξγνλνκία κε έλα βέιηηζην ζχζηεκα ςχμεο θαη ηζνξξνπίαο. 

Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα  έρεη 2 ηαρχηεηεο: 1450 πεξηζηξνθέο ην ιεπηφ ζηελ ηαρχηεηα 1 θαη 
2950 πεξηζηξνθέο ην ιεπηφ ζηελ ηαρχηεηα 2. 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

 2 ηαρχηεηεο 
 Ηζρχο: 115 / 130 Watt (ηαρχηεηα 1 / ηαρχηεηα 2) 
 Ρξνθνδνζία: 230 Volt / 50 Hz 
 Βάξνο ζπζθεπήο: 1,6 kg 
 Σξψκα ζπζθεπήο: Ιεπθφ 

Η ζπζθεπή ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ πην θάησ βαζηθφ εμνπιηζκφ: 

 Ρζάληα κεηαθνξάο 
 Δμάξηεκα – βνχξηζα γηα ππεξαηκία  
 Καιαθφ ζπνγγψδεο εμάξηεκα καζάδ 

Δπηπιένλ θεθαιέο καζάδ δηαηίζεληαη μερσξηζηά. 

 

 

23 ΛΑΣΙΥΑ ΑΝΣΙΣΑΗ (Resistive exercise band Nν2 θαη Νν3). 

24 ΤΚΔΤΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΦΛΔΒΧΝ ΤΠΔΡΤΘΡΧΝ 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ζ ζπζθεπή αλίρλεπζεο θιεβψλ ππεξχζξσλ λα απεηθνλίδεη εχθνια θαη κε αθξίβεηα ηηο θιέβεο 
ζην αλζξψπηλν ζψκα ζε βάζνο έσο θαη έσο θαη 8mm. Ρν δίθηπν ησλ θιεβψλ λα απεηθνλίδεηαη 
ζην δέξκα ηνπ αζζελή ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ DLP projector. Απηφ θάλεη ηελ αηκνιεςία κηα 
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πνιχ εχθνιε δηαδηθαζία αθφκα θαη γηα αζζελείο κε αδχλακν θιεβηθφ ζχζηεκα. Λα κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο γηα εζσηεξηθέο αηκνξξαγίεο, επξπαγγείεο, θηξζνχο. Ρν κέγεζνο ηνπ 
πεδίνπ εκθάληζεο κπνξεί λα απμνκεησζεί ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζε παηδηά θαη βξέθε-
λενγλά. 

Λα δηαζέηεη κηθξέο δηαζηάζεηο, ειαθξχ βάξνο θαη επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία ιηζίνπ. 

  

Ξξνδηαγξαθέο Ξξντφληνο  

 Φνξεηή ζπζθεπή αλίρλεπζεο θιεβψλ κε πέξπζξεο.  
 Απεηθνλίδεη ην θιεβηθφ δίθηπν ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. 
 Γηεπθνιχλεη ηελ αηκνιεςία θαη επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο αηκνξξαγίαο, 

επξπαγγείεο θαη θηξζνχο ζην αλζξψπηλν ζψκα. 
 Ηδαληθφ ζηε κεηαθνξά γηα ρξήζε ζε λνζνθνκεία 
 Δκθαλίδεη ηηο θιέβεο ζε βάζνο έσο θαη 8mm 
 Κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία Ιηζίνπ. 
 Ξνιχ εχθνιε ζηελ ρξήζε ηνπ. 
 Ηδαληθφ γηα ρξήζε ζε Δλήιηθεο, Ξαηδηά, βξέθε, λενγλά θαζψο θαη πέξβαξα άηνκα. 
 Οπζκηδφκελε θσηεηλφηεηα. 
 Γπν δηαθνξεηηθά πεδία απεηθφληζεο γηα (Δλήιηθεο θαη Ξαηδηά) 
 4 Ππζηήκαηα εκθάληζεο: Πχζηεκα Normal, Πχζηεκα κε Ξξάζηλν θσο, Πχζηεκα 

αλαγλψξηζεο βάζνπο θιέβαο, Πχζηεκα αλάζηξνθν. 
 

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηεο Ππζθεπήο Αλίρλεπζεο Φιεβψλ. 

 Βάξνο έσο 430g 
 Γηαζηάζεηο πεξίπνπ 21.3 x 6.5 x 6.2cm 
 Σξφλνο  Standby  : ≤ 2.5 ψξεο 
 Κήθνο Θχκαηνο πεξχζξσλ : 940nm & 850nm 
 Κέγηζην βάζνο εμέηαζεο θιέβαο : 8mm 
 Σξφλνο πιήξνπο θφξηηζεο : 8 ψξεο 
 Φέξεη ηξνρήιαηε βάζε. 

  

Ππζηήκαηα απεηθφληζεο: 

 Πχζηεκα Normal: Νη θιέβεο απεηθνλίδνληαη κε ζθνχξα ρξψκαηα, σο background ζην 
θσο.  

 Πχζηεκα Κεγέζνπο- Απεηθφληζε θιεβψλ: Νη θιέβεο θσηίδνληαη θαη ην  background 
είλαη ζθνχξν. 

 Πχζηεκα Ξξάζηλν: Νη θιέβεο απεηθνλίδνληαη κε πξάζηλν ρξψκα θαη ην  background 
είλαη δηάθαλν. 

 Πχζηεκα Αλαγλψξηζεο: Νη θιέβεο απεηθνλίδνληαη κε ζθνχξα ρξψκαηα θαη ην 
 background θσηεηλφ. Δπηπιένλ ην βάζνο ησλ θιεβψλ απεηθνλίδεηαη ζην δέξκα 
ρξεζηκνπνηψληαο κία πξάζηλε ζθάια. 1 bar: 0-2mm βάζνο, 2 bars: 2-5mm βάζνο, 3 
bars: κεγαιχηεξν βάζνο απφ 5mm. 

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

- Ν αλσηέξσ εμνπιηζκφο λα βεβαηψλεηαη απφ ηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαζέηεη CE Mark θαη λα πιεξνί φινπο ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο 
γηα Ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Medical grade. Λα θαηαηεζνχλ ηα 
αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Ρν πξνζθεξφκελν λα δηαηίζεηαη απφ απνθιεηζηηθφ αληηπξφζσπν πνπ έρεη EN ISO 9001/08 
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θαη ISO 13485/2012 (δηαθίλεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ) πνπ 
πιεξνί ηελ .Α. Γ8δ/Γ.Ξ. νηθ./1348/04 θαη είλαη εληαγκέλνο ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο Α.Ζ.Ζ.Δ. βάζεη ηνπ Ξ.Γ. 117/2004. Λα θαηαηεζνχλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά. 

- Κε ηελ παξάδνζε ζην ηκήκα λα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη επίδεημε θαη απαξαηηήησο 
εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ. 

- Λα αλαθέξεηαη ε επίζεκε εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ αγνξά. 

- Λα ππάξρεη βεβαίσζε-εγγχεζε γηα 10εηή ηνπιάρηζηνλ παξαθαηαζήθε αληαιιαθηηθψλ απφ 
ηελ αγνξά. 

 

 

25 ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΦΟΡΗΣΟ ΔΞΑΚΑΝΑΛΟ ΗΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΟ (ΗΚΓ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΦΗ 

ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΗ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.  

Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά Φνξεηνχ Δμαθάλαινπ Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνπ: 

 Λα είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεγρφκελν εμ’ νινθιήξνπ απφ κηθξνυπνινγηζηέο. 

 Λα δηαζέηεη απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 

 Λα ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220 V / 50 Hz θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο. 

 Αληίζηαζε εηζφδνπ 50MΥ .Δχξνο ζπρλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ 0,05 - 300 Hz γηα ηελ εμέηαζε αθφκα θαη 

παηδηά/λενγλά φπσο επίζεο ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ είζνδν λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16000 

δεηγκάησλ αλά δεπηεξφιεπην. 

 Λα δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκηθψλ θεθαιψλ 6 θαλαιηψλ θαη λα θαηαγξάθεη ζε ραξηί πιάηνπο 100 

mm ηνπιάρηζηνλ. Γπλαηφηεηα εθηχπσζεο ζε 3,4,6 θαλάιηα. 

 Ραρχηεηεο θαηαγξαθήο  5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec. 

 Δπαηζζεζία 5 - 10 - 20 mm/mV. 

 Λα δηαζέηεη θχθισκα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε. 

 Λα δηαζέηεη θίιηξα γηα ην κπτθφ ηξφκν 25/35 Hz. Δπίζεο λα δηαζέηεη AC Filter 50/60Hz. 

 Λα δηαζέηεη ζηνλ standard εμνπιηζκφ πξφγξακκα δηάγλσζεο ελειίθσλ θαη παίδσλ θαζψο θαη 

πξφγξακκα κεηξήζεσλ θαξδηνινγηθψλ παξακέηξσλ. 

 Λα δηαζέηεη έγρξσκε LCD νζφλε 6,5’’ ηνπιάρηζηνλ θαη λα απεηθνλίδνληαη θαη νη δψδεθα απαγσγέο 

ηαπηφρξνλα. 

 Λα δηαζέηεη πιήξεο αδηάβξνρν ζηεγαλφ αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην (φρη επί ηεο νζφλεο). 

 Λα έρεη δπλαηφηεηα αζχξκαηεο ζχλδεζεο κε Ζ/(wireless LAN). 

 Λα απνζεθεχνληαη ζε εζσηεξηθή κλήκε ηνπιάρηζηνλ 300 ΖΘΓθήκαηα  θαη πεξηζζφηεξα ζε άιιν 

απνζεθεπηηθφ κέζν (Λα αλαθεξζεί ν αξηζκφο ησλ ΖΘΓξαθεκάησλ). 

 Θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ΖΘΓθήκαηνο εξεκίαο λα αλαγλσξίδεη επεηζφδηα αξξπζκηψλ θαη λα 

επηκεθχλεη απηφκαηα ηνλ ρξφλν θαηαγξαθήο. 

 Βάξνο φρη κεγαιχηεξν ησλ 3 Kg. 

 Λα πξνζθεξζεί ηξνρήιαην ηξαπεδίδην κε έλα ή δχν ξάθηα θαη έλα ζπξηάξη ή θαιάζη γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ παξειθνκέλσλ θαζψο θαη πνιχζπαζηνο βξαρίνλαο ζηήξημεο θαισδίνπ αζζελνχο 
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εξγνζηαζηαθφο.. 

 Λα δηαηεζεί πηζηνπνίεζε  IEC 60601-2-25:2011 ε νπνία εγγπάηαη πςειήο πνηφηεηαο 

ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα. 

 Λα θέξεη ζήκαλζε C.E. Mark 

 Λα θαηαηεζεί θχιιν ζπκκφξθσζεο κε παξαπνκπέο ζηα επίζεκα εκπνξηθά θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη λα θέξεη εγγχεζε 2 εηψλ. 

 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 3  ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

α)Ρα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλα απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ βξίζθεηαη 
εγθαηαζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζην έδαθνο ελφο απφ ηα Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα 

θέξνπλ ζε επθξηλή ζέζε ηνπ ηειηθνχ πεξηέθηε ηνπο ηελ πξνβιεπφκελε ζήκαλζε CE, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ 
ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - Δλαξκφληζε ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ «πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ»- ΦΔΘ 
2198/ηεπρ. Β/02-10-09). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά λα θαηαηεζνχλ ηα 

αλάινγα πηζηνπνηεηηθά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία έρεη ηαμηλνκεζεί ην ελ 

ιφγσ πξντφλ. Αλ θάπνην πξντφλ δελ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ζήκαλζεο CE, απηφ ζα 
αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ πξνζθνξά. Ρα ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα πνπ ππάγνληαη ζηε 

Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο 
Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα 

Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα» ηφζν θαηά ηε θάζε ζχληαμεο ηεο δηαθήξπμεο, φζν θαη θαηά ηε θάζε ζχλαςεο 

ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε θάζε θνξά ησλ αλάινγσλ 
ελδεηθλπνκέλσλ φξσλ, φηη ηα ελ ιφγσ ηαηξνηερλνινγηθά πξντφληα ζα είλαη ζχκθσλα πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζρεηηθήο ΘΑ θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο ηνπο, είηε πξφθεηηαη γηα παξάδνζε εληφο ησλ ζπκβαηηθψλ 
πξνζεζκηψλ , είηε γηα εθπξφζεζκε, ψζηε ηα πξντφληα απηά λα θέξνπλ νπσζδήπνηε ηελ πξνβιεπφκελε απφ 

ηε ζρεηηθή ΘΑ ζήκαλζε CE. 

β) Νη πξνκεζεχηξηεο εηαηξείεο ζα πξέπεη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο λα δειψλνπλ φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ 
ΘΑ Γ8δ/ΓΞ/1348/2004 «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ 

πξντφλησλ» (ΦΔΘ 32/Β/16-01-2004) σο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

γ) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ επηζεκάλζεσλ ηεο ζπζθεπαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ζεσξνχληαη 

νπζηψδεηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνρή ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ, ή φπνησλ άιισλ επηζεκάλζεσλ, 
πξέπεη λα έρεη γίλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ απφ ην πξφζσπν ή ηελ επηρείξεζε πνπ ζεσξείηαη θαηαζθεπαζηήο 

ησλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 93/42/ΔΝΘ, (Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ. 130648 - ΦΔΘ 2198/ηεπρ. 

Β/02-10-09). Ξξνζθνξέο πξντφλησλ πνπ θέξνπλ επηζεκάλζεηο πάζεο θχζεσο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί, ζε 
νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, απφ ηξίηνπο, αθφκε θαη εάλ νη ηξίηνη απηνί δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ δηαλνκέα, εηζαγσγέα ή εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ρπρφλ 
παξάβαζε ηνπ φξνπ απηνχ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ ζα απνηειεί ιφγν κε απνδνρήο ησλ 

παξαδηδφκελσλ πιηθψλ. 

Δπηπιένλ: 

1.    Όια ηα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ απνζηείξσζε, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα έρνπλ ηππσκέλν 

απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ην ρξφλν παξαγσγήο ηνπο, ην ρξφλν δηαηήξεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπο ή 
κφλνλ ην ρξφλν πνπ ιήγνπλ απηέο.  

2.    Όια ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα πξέπεη λα έρνπλ ηππσκέλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, ηελ 
νλνκαζία ηνπ θαζψο θαη ην φλνκα ή ην ινγφηππν απηήο, φρη κφλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπο ζπζθεπαζία, αιιά 

αηνκηθά ζε θάζε πξντφλ (ηεκάρην εληφο ηεο ζπζθεπαζίαο) μερσξηζηά. Όζα πξντφληα έρνπλ αηνκηθή 

ζπζθεπαζία λα είλαη ηππσκέλα επ' απηήο.  
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3.    Όια ηα πξντφληα πνπ είλαη απνζηεηξσκέλα, πξέπεη εθηφο ησλ παξαπάλσ λα αλαγξάθνπλ ην ρξφλν 

απνζηείξσζεο θαη ην ρξφλν ιήμεο απηήο ή κφλν ην ρξφλν ιήμεο απηήο ηππσκέλα ή αλάγιπθα απφ ηελ 

θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, θαζψο θαη ηε κέζνδν κε ηελ νπνία απνζηεηξψζεθαλ.  

4.   Ρν εξγνζηάζην παξαγσγήο λα είλαη πηζηνπνηεκέλν θαηά ISO 9001, φπσο απηφ  ηζρχεη (ISO 9001-2003). 

Λα θαηαηεζνχλ απνδεηθηηθά έγγξαθα κε ηελ πξνζθνξά. 

5. Νη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ επη πνηλή απφξξηςεο : 

  α. Σψξα πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ 

 β. Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο θαη ηφπνο εγθαηάζηαζεο απηνχ, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ηελ ηδία εηαηξεία λα επηζπλάπηεηαη μερσξηζηή .Γ. ε νπνία ζα αλαθέξεη ην εξγνζηάζην  πνπ ζα γίλεη ε 
θαηαζθεπή θαη φηη  ν λφκηκνο εθπξφζσπνο/ επίζεκνο αληηπξφζσπνο έρεη απνδερζεί ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζθέξνληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ –ΣΔΤΓ  

 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

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

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

- Ολνκαζία: - Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : :[ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ]    

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [3Ο ΥΛΜ ΔΘΝΙΚΗ ΟΓΟΤ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: - Σειέθσλν: :[ΦΡΑΓΚΙΑΓΟΤΛΑΚΗ ΡΟΓΑΝΘΗ] [2641361230-233] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: gnaprom@gmail.com  

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): ):[www.hospital-agrinio.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV 33141620-2 
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ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΑΡ.ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 14227/2019 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [94969] 

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [    

 

ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη1 : 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) 
(εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 
επηρείξεζε1; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή 
επηρείξεζε»1 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 
πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 
εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή 
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

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

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 
πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 
(πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 
θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε 
θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν1: 
δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ 
ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
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αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ 
πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε:  

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

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο1; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 
έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

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

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

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα 
εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο 
εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 
εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 
…): 

[……] 



 

Σελίδα 71 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ1  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα 
(ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 
V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 
κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από 
ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο 
ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα 
ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο1 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε1· 

 δσξνδνθία1,1· 

 απάηε1· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο1· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο1· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ1. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο βάξνο 
ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ1 
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο 
ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]1 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε1: 
α) Ηκεξνκελία ηεο ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 
ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]1 

ε πεξίπησζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)1; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ1: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο1, ζηελ Διιάδα θαη 
ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 
- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 
απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο 
ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;1 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 1 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ1; 

[] Ναη [] Όρη 

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

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο1 : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 
ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο 
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο1  
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

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

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα1; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

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

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

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 
άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε 
ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 
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Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ 
ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ1, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε 
ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο1; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

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

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα1 θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο 
ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

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

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

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ 
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 
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Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 
3310/20051: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ 
άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

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

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

Α: Καηαιιειόηεηα 

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

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 
ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο1; ηνπ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

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

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε 
ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

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

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

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 
δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ 
ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

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

2) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 
θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα άιια 
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

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

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξόηππα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια 
απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 
αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

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

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή 
θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα 
πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη1, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε ζε 
εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ1. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα 
θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο 
νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ 
Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε 
δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν 
απηψλ 

1 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

1 Βιέπε ζύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ πνιύ κηθξώλ, ησλ κηθξώλ θαη ησλ 
κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνύληαη κόλν γηα ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο.  

Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θύθινο 
εξγαζηώλ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα επξώ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 
250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ 
εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκύξηα επξώ. 

1 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
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1 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε.  

1 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

1  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΦΙΙ ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο 
ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 

1 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' 
εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

1 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

1 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

1 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 
103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» 
(αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

1 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)  φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε 
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 

1 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ 
απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 

1 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15)  πνπ ελζσκαηώζεθε κε ην 
λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 

1 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 5εο 
Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξόιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 
θαζώο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΥ ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε 
νπνία ελζσκαηώζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο 
αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

1 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 
(Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 

Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

1 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

1 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

1 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 
αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 
ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

1 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά 
...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ.  

1 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 
ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 
2 δεχηεξν εδάθην).  

1 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή 
ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ 
εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν 
απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ 
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έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ 
ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο 
πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

1 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

1 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

1 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο 
ΔΔ 2016/7) 

1 Άξζξν 73 παξ. 5. 

1 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 
68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

1 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

1 Πξβι άξζξν 48. 

1  Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 
(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 

1 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ (άξζξν 79 
παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

1 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ 
λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηό. 

1 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

1 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. 
Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΗ  Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο 

ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ (Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη θαηαρσξεκέλεο κέζσ excel ζην ΔΠΖΓΖΠ) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIΙ – Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο  

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 

ΠΣΔΓΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δθδφηεο (Νλνκαζία Ρξάπεδαο, ππνθαηάζηεκα) : 

Ζκεξνκελία έθδνζεο : 

Ξξνο ηελ (Ξιήξε ζηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο) : 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ Ξ' ΑΟΗΘΚΝΛ ........................... ΓΗΑ ΞΝΠΝ ....................... ΔΟΥ 

1. Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληη ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 
………………..επξψ θαη νινγξάθσο ……………………………… ππέξ ηεο εηαηξείαο…………………………… ή ζε 

πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ησλ εηαηξεηψλ α)…………..………….β)……..…………….θιπ, αηνκηθά θαη γηα 
θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηαο ηνπο σο 

κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο πεξεζίαο ζαο ηεο 
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.…/………/……….., γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή ……………………, ηεο κε αξηζκ. …………./2018 δηαθήξπμε 

ζαο. 

2. Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο 
ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ Δηαηξείαο/ Δηαηξεηψλ θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

3. Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα απφ ηελ έλζηαζε ηνπ επεξγεηήκαηνο ηεο δηδήζεσο απφ ην 
δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξνζσπνπαγψλ 

θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852 - 855, 862 - 864 θαη 866 - 869 ηνπ Αζηηθνχ 

Θψδηθα, φπσο θαη απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα άξζξα απηά. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ νπνία ζα καο 

γλσζηνπνηήζεηε φηη ε (εηαηξεία) ……………………….. δελ εθπιήξσζε ηελ ππνρξέσζε ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη 
ζην αλσηέξσ ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή ηε ξεηή ππνρξέσζε 

λα ζαο θαηαβάινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε απφ κέξνπο καο αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 
νδεγίεο ζαο θαη εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ καο ην δεηήζεηε. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ 

γίλεηαη κε κφλε ηε δήισζε ζαο. 

5.  Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε ή ελέξγεηα ζπγθαηάζεζεο ηεο 

(εηαηξείαο) ……………..…………………… νχηε ζα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή 
πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηελ κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, ή 

ηελ ζέζε απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

6. Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο έρεη ηζρχ κέρξη ηηο ….../……../……….. νπφηε θαη ζα 
επηζηξαθεί ζ' εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε έγγξαθε δήισζε ζαο φηη απαιιάζζεηε ηελ 

Ρξάπεδα καο απφ ηελ ππφςε εγγχεζε θαη θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. Κέρξη ηφηε, ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη 
γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζ' εζάο ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο. Ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο απηήο ζα 

παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ πεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

7.  Βεβαηνχκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδαο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 
Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο, δελ ππεξβαίλνπλ ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη 

θαζνξηζζεί απφ ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδα καο.  

8. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγπεηηθήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ 

 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 
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ΤΠΟ∆ΔΙΓΜΑ  2  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Νλνµαζία Ρξάπεδαο ………………………….. 

Θαηάζηεµα ……………………… 

(∆/λζε νδφο -αξηζµφο TK fax )………….. 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ  ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ. …… ΔΟΩ   

……………….. 

- Έρνπµε ηελ ηηµή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψµεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψµαηνο ηεο 

δηδήζεσο µέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΟΩ. ………………… (θαη νινγξάθσο) 

…………..……….. ……. ζην νπνίν θαη µφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή µαο, ππέξ ηεο 

εηαηξείαο ……………………………………δ\λζε……………………………………………… 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο µε αξηζµφ ………….ζχµβαζεο, πνπ 

ππέγξαςε καδί ζαο ……………………………………(αξ. δηαθ/μεο……/….) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ …………….θαη 

ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην ………..% ηεο ζπµβαηηθήο πξν Φ.Ξ.Α. αμίαο ………...ΔΟΩ απηήο. 

- Ρν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχµε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή µεξηθά ρσξίο θαµία απφ µέξνο 

µαο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηµν ή µε ηεο απαίηεζεο µέζα ζε ηξεηο (3) εµέξεο απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

- Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήµνπ. 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή µαο αθνξά µφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη µέρξη ……………………. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ µαο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην ∆εµφζην θαη ΛΞ∆∆, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί 

απφ ην πνπξγείν Νηθνλνµηθψλ γηα ηελ Ρξάπεδά µαο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζµεξνµελία Δθδνζεο   ………… ΔΟΩ. 

….. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IX – ρέδην χκβαζεο  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ         
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                       

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ        
ΑΙΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ       

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

                                

ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ         

ΞΝΠΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

 (Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α.)                  

  

 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                

ΔΗΓΝΠ    

 

Πην Αγξιηλην ζήκεξα  ηελ  …………………. ηνπ κελφο……………………………., νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ, απφ ην 

έλα κέξνο, ην Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην Αγξίλην, κε ηελ επσλπκία ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ θαη   εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηνηθεηή 

…………………………………… θαη απφ ην άιιν κέξνο ε Δηαηξεία ……………… Γ/λζε 

………………………Ρει………………………Fax. ………………………….., ΑΦΚ …………………………… , ΓΝ  

…………………… , πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ  …………………………………………………  πξφεδξν ηνπ Γ.Π. 

απηήο βάζεη ηνπ Φ.Δ.Θ ……………………………………………. θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γ.Π……………………………, ν 

νπνίνο , λνκίκσο παξίζηαηαη κε ην δηθαίσκα θαηάξηηζεο  θαη ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο, δήισζαλ, 

ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ  ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε,  γηα  

ηελ   πξνκήζεηα  πνπ  θαηαθπξψζεθε κε ηηο ππ΄αξηζκ. ……………..,………………..,………………………. απνθάζεηο 

ηνπ Γ.Π. ηνπ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ. 

Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε αξ. …../2019 Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Άλσ ησλ Νξίσλ (Γηεζλνχο) Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ κε CPV …….. θαη ΘΑΔ ………, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνκεζεηψλ, Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019-2020, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ.     
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Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, 

αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα κέξνπο ησλ εηδψλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ ζηνλ δεχηεξν νλνκαδφκελν ζην εμήο 

«Αλάδνρνο» ν  νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε πίλαθα, ε νπνία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο  φξνπο ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνπο 

νπνίνπο, ε Δηαηξεία φπσο παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη, δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί, πσο γλψξηζε (ηνπο φξνπο 

απηνχο) θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη νη νπνίνη φξνη, θαηά ηελ πξνο ηνχην, ξεηή δήισζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ,  ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε απηψλ ζα επηθέξεη ηηο θαηά λφκσλ 

νξηδφκελεο ζπλέπεηεο, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε. Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 

(ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί «Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», ην Λφκν 2469/97 

άξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη θφξνπ, ην Λ.2198/94, ην Λ. 2955/01, ην Λ. 

3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ.3527/09-02-07 

«Θχξσζε Ππκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ. 3580/07 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν 

γείαο  θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην Λ. 4255/2014 θαη ινηπέο ηζρχνπζεο. 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΧΝ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΣΙΜΔ 

Πηελ παξνχζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, γηα ηα νπνία ε εηαηξεία αλαδείρζεθε 

πξνκεζεπηήο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ηχπνπο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ είδνπο θαζψο θαη ηελ 

ηηκή κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο.  

Νη επί κέξνπο πνζφηεηεο  ησλ θαηαθπξσκέλσλ  εηδψλ, κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαθπξσζείζαο πίζησζεο 

(πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο). 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα πνπξγεία, ή ε Λνκαξρία, ή ε .ΞΔ., ή ε ΔΞ, ή άιινο ρνξεγήζεη είδε ζην 

Λνζνθνκείν (απφ ζχκβαζε, δσξεά ή απνζέκαηα) πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο 

ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα 

κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ. 

Νη θξαηήζεηο πνπ αλαινγνχλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ρα πιηθά ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηηο απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ εληφο ηεζζάξσλ (4) 

εκεξψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη εξγάζηκεο εκέξεο απφ 8:00 

– 13:00 κ.κ. 

Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ή αξλήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαηαζηήζεη, ηπρφλ, απνξξηθζέλ 

είδνο, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κέξνπο Β΄ ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Λ. 4412/2016. 
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                  ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ …………..2019 έσο ………….2020,  γηα έλα (1) έηνο [κε απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε παξάηαζεο (πξναίξεζε)] ελφο έηνπο , φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ 
ή ρξφλνο- επέιζεη πξψην κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ 

αληηθείκελν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα 

αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.  

Γηεπθξίλεζε: Ζ παξάηαζε (πξναίξεζε)]  γηα 12 αθφκε κήλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο  

δελ αθνξά ζε ππέξβαζε ηφζν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, φζν θαη ηεο πξνυπνινγηδφκελεο 

δαπάλεο απηψλ. 

Ζ ζχκβαζε δηαθφπηεηαη απηνδίθαηα θαη χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζπλαθζεί ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ 6ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ή άιιν θξαηηθφ θνξέα ή 

ππάξμνπλ άιιεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε 

ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ 

Λ.4412/2016. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ 

επέιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, 

εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζψο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΠΛΗΡΧΜΗ 

Ζ πιεξσκή ηνπ  αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κεηά απφ ηελ νξηζηηθή-πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο απφ ην Ρακείν ηνπ Λνζνθνκείνπ  κε έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο επ’ νλφκαηη ηνπ  πξνκεζεπηή, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

εθφζνλ δελ εθθξεκεί θακία ζε βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο (Ρηκνιφγην, 

Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο, λνκηκνπνίεζε εθπξνζψπνπ 

θ.ι.π.) . 

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη  ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 

4412/2016.  

Νη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο.       

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ………../2019 Γηαθήξπμεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο.  

ΑΡΘΡΟ 6 
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ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Λ. 4412/2016,  ν αλάδνρνο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά 

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Λνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. ……/2019 Γηαθήξπμεο.   

ΑΡΘΡΟ  7 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ νξψλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ηεο ηξάπεδαο ………………….. Δπξψ # 

…………………..# αξηζ. εγγπεηηθήο επηζηνιήο …………………….. ηζρχνο κέρξη …………………….. . Ν ρξφλνο ηζρχνο 
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 

κεγαιχηεξνο θαηά ηξεηο κήλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν (έλα έηνο). 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα 

ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ 

ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχκβαζε απηή, 

ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ κε αξ. ……./2019 Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Άλσ ησλ Νξίσλ 

(Γηεζλνχο) Γηαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο,  θαζψο επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Λ. 4412/2017 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

Ππκθσλείηαη φηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή 

δηεπθνιχλζεσο, παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π γίλεηαη θαη απνδείρλεηαη κφλν έγγξαθα απνθιεηζκέλνπ 

θάζε άιινπ κέζνπ απφδεημεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ηνπ 

Αγξηλίνπ. 

Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξάθεηαη λφκηκα 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δπν πξσηφηππα. 

Έλα απφ ηα παξαπάλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκφδην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ ζην 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ θαη ην άιιν πήξε ν 

πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 
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ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ 

 

      Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ                                                                        Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 
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