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                                                                                         Η.Ξ.  Κεζνινγγίνπ:  12/10/2020 

                                                                                             Αξηζκ. Ξξση.: 11254                                                         

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                                                                                           

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ  
6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ                                                           

ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ                                               
Γ. Λ. ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ      

 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ  

«ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ»                                                               
ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ                                                     

ΡΚΖΚΑ :  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ   
ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ                                                   

Ραρ. Γ/λζε : ΛΑΞΑΘΡΝ                        
Ξιεξνθνξίεο :Πρεηάθε Αηθαηεξίλε  

Ρει. : 2631360185 

Fax: 2631360107 
Email: k.shetaki@1703.syzefxis.gov.gr                                                                 

  
                                              ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

       Γηα ηελ πξνκήζεηα «ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ 

ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΚΔ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ CPV:33696100-6» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, 

 

        ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ  ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ- 

ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΡΖΠ 

ΝΚΑΓΑΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΚΔ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο 

ΔΗΓΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ηνπ άξζξνπ 117 Λ.4412/16 

ΘΥΓΗΘΝΗ CPV 33696100-6 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  ΒΑΠΔΗ 

ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ (ρακειφηεξε ηηκή) 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑ ΓΑΞΑΛΖ 

 

ΞΔΛΖΛΡΑ ΔΞΡΑ ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΝΣΡΑΘΝΠΗΑ ΔΜΖΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΔΟΥ ΘΑΗ 

ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ ΙΔΞΡΑ(57.865,70€) ΚΔ Φ.Ξ.Α. ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΖΠ ΡΖΠ 

ΔΡΖΠΗΑΠ ΞΑΟΑΡΑΠΖΠ (ΞΟΝΑΗΟΔΠΖ). 

28.932,85€ κε Φ.Ξ.Α. γηα έλα (1) έηνο + 28.932,85€ κε Φ.Ξ.Α. γηα ηπρφλ  

παξάηαζε (πξναίξεζε) ελφο (1) έηνπο 

 

 

 

 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΝ 

ΒΑΟΛΔΗ 

ΘΑΔ: 1359α1 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» 



 

2 

 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑITΥΙ/ΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» 

έρνληαο ππφςε: 

1. Ρηο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ : 

1.1. Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη  άιιεο 

δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα  

1.2  Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο   δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 

Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.3  Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 134 /18-6-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

1.4  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ. 112 Α ́/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

1.5 Ρνπ Λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ 

Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ 

ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ Ξαξαζθεπή 30-10-2020  Ώξα: 10:00 π.κ. 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΛΑΗ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β) 

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ Ρκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ 

ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα ηξηαθφζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ Έλα (1) έηνο  κε δηθαίσκα εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε). 

ΝΗ ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ ΝΗ ΝΞΝΗΔΠ 

ΒΑΟΛΝΛ ΡΝΛ 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ/ΑΛΑΓΝΣΝ  

ΔΗΛΑΗ ΝΗ ΑΘΝΙΝΘΔΠ: 

   α) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 0,07%. Πηελ 

παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηε επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%επί ηνπ ραξηνζήκνπ. 

 

   β) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δχν 

ηνηο εθαηφ). 

   γ)Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ή 8%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 

ηνπ Λ. 2198/94 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Γελ απαηηείηαη 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ 

ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

Ίζε κε ην 5% ηεο πξν ΦΞΑ αμίαο ηεο ζχκβαζεο. 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖ Πηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖΠ θαη ηεο ΓΗΑΓΔΗΑΠ θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ 

Γ.Λ. Αηησι/λίαο  http: www.hospital-agrinio.gr 
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Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» 

(ΦΔΘ Α΄ 173/30.9.2010). 

1.6  Ρηο  δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/ 2011: «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ - Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ N. 

3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Θ.204 

Α ́/2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

1.7   Ρνπ Λ. 4025/11 (ΦΔΘ. 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε θνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θέληξα 

Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε Δ.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

1.8  Ρνπ Λ. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 

86/11.4.2012).   

1.9 Ρνπ Λ. 4152/2013 (Φ.Δ.Θ. 107/ Α΄/9-05-2013) Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 

4093/2012 θαη 4127/2013. 

1.10 Ρνπ Λ. 4250/26-3-2014 (ΦΔΘ 74/Α΄/26-3—14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο, 

Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ. 

318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο». 

1.11     Ρνπ Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο 

δαπαλψλ). 

1.12   Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη  ζήκεξα.  

1.13 Ρνπ Λ. 4497/2017 «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο 

επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

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

πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

1.15  Ρνπ Λ. 4605/2019 (ΦΔΘ A 52 - 01.04.2019) «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.» 

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

άιιεο δηαηάμεηο». 

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

Πηξαηνινγίαο, Πηξαηησηηθήο Γηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.18 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 80/2016  ―Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο‖(ΦΔΘ 145/ηεχρνο Α΄). 

1.19 Ρελ 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» 

1.20 Ρελ ππ. αξηζ.20246/28-12-2018 απφθαζε Γηνηθεηή Γ.Λ. Αηησι/λίαο, εθρψξεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Ξαπαδφπνπιν Δ. Ξαλαγηψηε, Αλ. Γηνηθεηή ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ». 

1.21 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. 

2.   Ρηο απνθάζεηο: 
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2.1.  Ρελ ππ΄αξηζ. 29εο/04-08-2020 ( ζέκα 3ν ΔΖΓ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθε ν πίλαθαο πξνγξακκαηηζκνχ πηζηψζεηο 2020-2021. 
2.2 Ρελ ππ΄αξηζ. 27εο/17-07-2020 (Θέκα 18ν ΔΖΓ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ΑΓΑ: 

62ΕΣ46904Κ-ΘΗ1 κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ  ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ απφ ηε Λνζειεπηηθή 

καο Κνλάδα γηα ηελ πξνκήζεηα «ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΑΗΚΑΡΝΠ 

ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΚΔ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ CPV:33696100-6» 

2.3  Ρελ ππ’ αξηζ. 32εο/28-08-2020 (Θέκα 4ν ΔΖΓ) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ΑΓΑ: 

6ΚΛΤ46904Κ-Ξ6 κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

πξνκήζεηα«ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ 

ΚΔ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ CPV:33696100-6» 

2.4 Ρελ απφθαζε Αλάιεςεο πνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΥΠΒ446907Ξ-576 θαη αξ. δεζκ.985/0) γηα ηε Λ.Κ. 

Κεζνινγγίνπ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ».  
ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 

 Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα «ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ 

ΡΖΛ ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΚΔ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ CPV:33696100-6»  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ελφο έηνπο (1) κε δηθαίσκα εηήζηαο 

παξάηαζεο (πξναίξεζε) , πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο  είθνζη νρηψ ρηιηάδεο ελληαθφζηα ηξηάληα δχν επξψ θαη 

νγδφληα πέληε ιεπηψλ (28.932,85€) κε Φ.Ξ.Α. γηα έλα (1) έηνο + 28.932,85€ κε Φ.Ξ.Α. γηα έλα (1)έηνο 

παξάηαζεο(πξναίξεζε) . 

 Νη πξνζθνξέο δχλαηαη λα  ππνβάιινληαη γηα κέξνο ησλ εηδψλ αιιά  επί ηεο  ζπλνιηθήο πνζφηεηάο  

ηνπο. 

 Ζ ηζρχο ησλ ζπκβάζεσλ ζα είλαη έλα(1) έηνο κε δηθαίσκα εηήζηαο παξάηαζεο (πξναίξεζε). 
 Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ (ρακειφηεξε ηηκή), αλά είδνο .   

 πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα. Δθ’ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ 

ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016 

 Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο 

ηνπ Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

 ΡΝΞΝΠ - ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΡΝΞΝΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΙΖΜΖΠ 

ΞΟΝΘΔΠΚΗΑΠ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ 

Λ.Κ.Κεζνινγγίνπ 

«ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» 

 

Ζκεξνκελία: 29/10/2020 

Ζκέξα Ξέκπηε 

 Ώξα: 14:00 κ.κ 

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ 

Λ.Κ.Κεζνινγγίνπ 

  

Ζκεξνκελία: 30/10/2020 

Ζκέξα Ξαξαζθεπή 

 Ώξα: 10:00 π.κ. 

 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 4412/2016 κε ζέκα 

«φξγαλα δηελέξγεηαο δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ γίλνληαη 

απνδεθηέο. 

Ξέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο   πξνζθνξέο. 
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Γηα  πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη 

ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ φιεο  ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ηειέθσλν: 2631-

360185. 

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα 

παξαξηήκαηά ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.  

 

1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

2. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄«ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ- ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ- ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ » 

3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ» 

4. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ' «ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ)» 

 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα. Δθ’ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ 

Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

 

Ν ΑΛ.ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

 

       ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ Δ.ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΑΟΘΟΝ 1ν : ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Λ. 4412/20156 έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, Ππλεηαηξηζκνί, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,  

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

Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ 

θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 2ν: ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά 

ζηo αξκφδην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηoπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Αηησι/λίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγγίνπ 

«Σαηδεθψζηα» κέρξη ηελ Ξέκπηε 29/10/2020 θαη ώξα 14:00κ.κ. 
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Ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθόζηεο εμήληα (360) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ 

παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη 

ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή), ζε δύν αληίηππα, έλα πξσηόηππν θαη έλα αληίγξαθν, θαη κέζα ζε θαιά 

ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο: 

1.3.1 - Ζ ιέμε  ΞΟΝΠΦΝΟΑ ή ΑΗΡΖΠΖ ζπκκεηνρήο. 

1.3.2 – Ζ επσλπκία ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.  

1.3.3-Ν αξηζκφο  ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4-Ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.5- Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

1.3.6-Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 

ζπκκεηνρήο). 

1.3.7-Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

ΞΟΝΠΝΣΖ: Λα ΚΖΛ απνζθξαγηζζεί από ηελ Ραρπδξνκηθή πεξεζία & ην Ξξσηόθνιιν. 

Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

ζηνηρεία  θαηά πξνηίκεζε θαη πξνο δηεπθφιπλζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο 

θαθέινπο σο εμήο: 

ΦΑΘΔΙΝΠ Α κε ηελ έλδεημε ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ: 

Ξεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 Α ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΘΔΙΝΠ Β  κε ηελ έλδεημε ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ: 

Ξεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο  ηνπ άξζξνπ 3 Β ηεο παξνχζαο. 

ΦΑΘΔΙΝΠ Γ  κε ηελ έλδεημε ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Ξεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 3 Γ ηεο παξνχζαο. 

Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ 

πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ 

έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ 

ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Νη πξνζθέξνληεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Γηαγσληζκφ ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

Ν ηξφπνο ππνβνιήο ησλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ζα γίλεηαη είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 

94) είηε ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά 

ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ (Λ.4605/19 άξζξν 43 παξ. 7αε, 8). 
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ΑΟΘΟΝ 3ν:   

Α: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Α: ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Δληφο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα 

θαησηέξσ : 

1. Ρν ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) πνπ επηζπλάπηεηαη 

ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα. Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξν ηεο 

θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ 

ππνγξαθήο απφ αξκφδηα Γηνηθεηηθή Αξρή ή ηα ΘΔΞ. 

2. ΞΑΟΑΠΡΑΡΗΘΝ ΔΘΞΟΝΠΥΞΖΠΖΠ, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ 

εθπξφζσπφ ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016 

3.  ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986 (Α'75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

φπνπ λα δειψλεηαη φηη : 

α) Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη 

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

 

γ) Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

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

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

ε) Ππκκεηέρεη κε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

 
δ) Γελ είλαη έθπησηνη ζπκβάζεσλ έξγνπ κε ην Γεκφζην θαη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία πηψρεπζεο 

 Ζ αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε λα θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο  πξν ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ. 
 

Β: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Πην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο 

ζε δχν αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β θαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη επίζεο ν Α/Α, ν νξηζκφο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ είδνπο καδί κε ηνλ θσδηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξγνζηαζηαθνχ θσδηθνχ 

ηνπ είδνπο θαη ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Νη πξνζθέξνληεο πξέπεη 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 επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 
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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. 

 

Γ: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Πην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζε Δπξψ.  

Θα πεξηγξάθνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε θαζψο θαη ε πξνζθεξφκελε ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο θαη κε ΦΞΑ.  

Ν πίλαθαο ησλ εηδψλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζηήιεο κε: ηνλ Α/Α αλά είδνο, ηνλ νξηζκφ ηνπ είδνπο, ηε 

κνλάδα κέηξεζεο, ηηο ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο αλά είδνο, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. (ζα 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή), ηνλ αλαινγνχληα Φ.Ξ.Α. (ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ 

ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή),   ηνλ θσδηθφ (REF) ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζα 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή), ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ (ζα 

ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή), φπνπ πθίζηαηαη. 

Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ. Ν ΦΞΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.  

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο  

Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, 

θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ 

ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ ηνπ θάζε είδνπο ζε θσδηθφ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ 

Ρηκώλ. Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ. (Λ. 3918/2011 άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ 

Λ. 4052/2012 άξζξν 14). Πε πεξίπησζε πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην 

Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε 

ηηκή ηεο δηαθήξπμεο φπσο επίζεο  

 ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε ην Ξ.Ρ.(άξζξν 

8 παξ. 4 Λ.1599/1986)  θαη 

 λα ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά  ζηνηρεία ηηκψλ απφ πξνεγνχκελνπο δηαγσληζκνχο πνπ λα 

επηβεβαηψλεηαη κε παξαζηαηηθά (π.ρ. ζχκβαζε κε νπνηνλδήπνηε δεκφζην θνξέα)  

Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν 

88 ηνπ Λ. 4412/2016. 
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ΑΟΘΟΝ 4ν: ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

Νη Ξξνζθνξέο ηζρύνπλ θαη δεζκεύνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδόρνπο γηα 360 εκέξεο  από ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο Ξξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ. 

97 ηνπ Λ. 4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη ' αλψηαην φξην 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο. Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ  ππνρξεσηηθά 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 ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά 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. 

ΑΟΘΟΝ 5ν: ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ  

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

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 91 ηνπ Λ. 4412/2016.  

Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο 

ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ 

απφξξηςε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

ΑΟΘΟΝ 6ν: ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ  ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ   

Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ηελ θαζνξηζκέλε εκέξα θαη ψξα ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ  Λνζνθνκείνπ 

απφ ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο  ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο 

ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν απηψλ. 

6.1 Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα θαη ζε κία ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.   

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα 

ή ζε δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ 

ζε πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεη θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Ρν αλσηέξσ πξαθηηθό εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη 
θνηλνπνηείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 
 
6.2 Ξξόζθιεζε γηα πνβνιή Γηθαηνινγεηηθώλ Θαηαθύξσζεο 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ην γξαθείν πξνκεζεηψλ εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») γηα λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 
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δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014, ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηα φζα δειψζεθαλ ζηα κέξε ΗΗ, ΗΗΗ ηνπ ΡΔΓ. Ρα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα 

ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ αξκφδηα επηηξνπή. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ 

παξέρεηαη πξνζεζκία ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ. Ζ Αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ σο 

άλσ πξνζεζκία, εθφζνλ αηηηνινγείηαη απηφ επαξθψο θαη θαη' αλψηαην φξην γηα πέληε (5) επηπιένλ εκέξεο. 

Αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ είλαη 

ςεπδή ή αλαθξηβή ή ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δελ ππνβάιεη ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα 

απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή αλ απφ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 

πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

ησλ κεξψλ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β θαη ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ηνπ IV.A, ηφηε εθαξκφδνληαη, θαηά πεξίπησζε, νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 έσο 5 

ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο απηά ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017. 

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

αξκφδηα επηηξνπή θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) είηε γηα ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, επηθπξψλνληαη κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε θαηαθχξσζεο (Ξξβι. άξζξν 105 ηνπ Λ. 

4412/2016) φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 ηνπ Λ. 4497/2017. Ρν αλσηέξσ πξαθηηθφ εγθξίλεηαη 

κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη ζε φζνπο δελ έρνπλ απνθιεηζηεί 

νξηζηηθά. 

6.2.1. Γηθαηνινγεηηθά Θαηαθύξσζεο (Απνδεηθηηθά Κέζα) γηα ηα νπνία ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ 

Λ. 4605/19 άξζξν 43 παξ.7αδ 

Ρα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο (απνδεηθηηθά κέζα) πνπ θαιείηαη λα ππνβάιεη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηα ππνβάιιεη ζε θιεηζηφ θάθειν  θαη είλαη ηα εμήο: 

Α)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Α ηνπ ΡΔΓ(Ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ (έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο) ή ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ρν παξφλ δηθαηνινγεηηθφ εθδίδεηαη γηα θαζέλα απφ ηα 

πξφζσπα πνπ ππνγξάθνπλ ην ΡΔΓ. 

Β)Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην κέξνο ΗΗΗ.Β ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο) : 

Η) γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ, απνδεηθηηθά ελεκεξφηεηαο (ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ) γηα ρξέε πξνο 

ην ειιεληθφ δεκφζην (λα είλαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε). 

ΗΗ)γηα ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ), πηζηνπνηεηηθά 

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, αξρή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ 
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εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία (ζα αθνξά ηελ θχξηα θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε) (λα είλαη 

ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ρξφλνο ηζρχνο, λα 

έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε). 

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα -πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα - κέινο ηεο (άξζξν 80 λ. 4412/2016 . 

Ρα πηζηνπνηεηηθά αζθαιηζηηθήο θαη θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο δελ θαιχπηνπλ πξνγελέζηεξν ηεο 

έθδνζήο ηνπο ρξνληθφ δηάζηεκα. Ιφγσ ηνπ ζχληνκνπ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξφλνπ ηζρχνο απηψλ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ εκεδαπνχο θνξείο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα κεξηκλνχλ λα 

απνθηνχλ εγθαίξσο πηζηνπνηεηηθά ηα νπνία λα θαιχπηνπλ θαη ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο 

ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 104 ηνπ λ. 4412/2016, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ππνβάινπλ, εθφζνλ αλαδεηρζνχλ πξνζσξηλνί αλάδνρνη. 

Γ)  Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗΗΗ.Γ ηνπ ΡΔΓ (Ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα ή 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα).  

Δηδηθφηεξα 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. Ρα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί 

έσο ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Ρν 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. Ρν έγγξαθν πξέπεη λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπ ώζηε λα γίλεη απνδεθηό.  

Γ) Γηα ηα φζα δειψζεθαλ ζην Κέξνο ΗV ηνπ ΡΔΓ Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα 

ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο 

(ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ γίλεηε  απνδεθηό  εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο).  

Ρα παξφληα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα - πξνζσξηλφ αλάδνρν θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη έλσζε γηα θάζε θνξέα - κέινο ηεο. 

Ρα αιινδαπά έγγξαθα πνπ ππνβάιινληαη ζην ζηάδην θαηαθχξσζεο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

ζπλνδεύνληαη κε επηθπξσκέλε κεηάθξαζε.  

Ζ Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ππνβάιιεη καδί κε ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη φζα ή φπνηα πηζηνπνηεηηθά αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δεηνχληαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β '  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 
ΑΟΘΟΝ 7ν: ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
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Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο 

επηηξνπήο ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), εθ ησλ ππνςεθίσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε 

βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 

Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ) θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ . Ζ αλαθνίλσζε ηεο 

θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

ΑΟΘΟΝ 8ν: ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα: 

α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο , 

ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ή φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ 

αδχλαηε ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο 

γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ' 

φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

ΑΟΘΟΝ 9ν: ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΠΚΒΑΠΖΠ - ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΒΑΠΖΠ   

Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο.  

 Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη 

παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 

4412/2016.  

 Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα έλα(1) έηνο.  

 Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132  θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016 θαη 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, 

ε λέα ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα ίδηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο ελδεηθηηθέο 

πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην πξψην έηνο. 
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 Ζ ππεξεζία  δηαηεξεί ην δηθαίσκα  λα απμνκεηψλεη ηηο ππφ  πξνκήζεηα πνζφηεηεο ησλ εηδψλ, επίζεο 

λα απμνκεηψλεη ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ κε ηηο πνζφηεηεο δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηφζνλ θαηά ην 

ζηάδην  ηεο θαηαθχξσζεο  ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη κεηά ηελ θαηαθχξσζε θαηά 

ην ζηάδην ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ, εληφο ηεο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο  

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ  Λνζνθνκείνπ.  

 Πε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ πξνθεξπρζεί δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθεί ζχκβαζε απφ αλσηέξα αξρή ή 

ηελ Δ.ΘΑ.Ξ.. ή ηελ αξκφδηα .ΞΔ ε ζχκβαζε απηή ζα ιχεηαη θαη δελ ζα παξάγεη θαλέλα έλλνκν 

απνηέιεζκα απφ ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηεο λέαο ζχκβαζεο. 

ΑΟΘΟΝ 10ν: ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ -ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ-ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

 Σξεκαηνδφηεζε (Άξζξν 53 παξ 2 εδ.δ Λ.4412/2016) Ζ πξνκήζεηα ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ξηζηψζεηο 

ηνπ Ξξνυπνινγηζκνχ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Κεζνινγγίνπ απφ ηνλ ΘΑΔ 1359α1 

 Γηα ηα ελ ιφγσ πνζά ζα εθδνζνχλ παξαζηαηηθά – ηηκνιφγηα πξνο ηελ Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγ- 

γίνπ. 

 Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο  απηά 

πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016 γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο κείνλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

λφκν θξαηήζεηο νη νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν  θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,07% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 

4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε άιιεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 

Ξξνζθπγψλ (Α.Δ.Ξ.Ξ), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 350 ηνπ λ. 

4412/2016 (Α΄147). Πηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηαη επίζεο ην αλαινγνχλ ραξηφζεκν 3% ππέξ 

Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20%. 

 Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν θαη ζα 

ππνινγίδεηαη ρσξηζηά. 

 

ΑΟΘΟΝ 11ν: ΔΓΓΖΠΔΗΠ 

 Γελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο.  

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο Πχκβαζεο, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο 

νθείιεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή επηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

5% ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.. 

 

ΑΟΘΟΝ 12ν: ΔΛΠΡΑΠΔΗΠ 

Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Λ. 

4412/2016. 
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ΑΟΘΟΝ 13ν: ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΗΙΠΖΠ ΓΗΑΦΝΟΥΛ 

Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη 

ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην 

Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ 

«ΡΔΣΛΗΘΔΠ  ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΓΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ 

ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΚΔ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ» 

Α/Α ΔΜΔΡΑΠΖ ΔΜΝΞΙΗΠ

ΚΝΠ  

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΒΔΡΡΔΠ 

ΑΗΚΝΠΦΑΗΟΗΛΖΠ 

 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΗΚΝΠΦΑΗΟΗΛΝΚΔΡΟΝ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΡΝ 

1. Ρν αηκνζθαηξηλφκεηξν λα ρξεζηκνπνηεί κεραληζκφ 

θσηνκέηξεζεο  θαη  λα  ιεηηνπξγεί κε κπαηαξίεο θαη κε 

ξεχκα. 

2. Ζ κέηξεζε λα βαζίδεηαη ζηε κέζνδν παξαθνινχζεζεο 

ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο θαη ζην ηέινο λα εκθαλίδεηαη 

ηo απνηέιεζκα ζηελ νζφλε. 

3. Ρν αηκνζθαηξηλφκεηξν λα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. 

4. Ρν αηκνζθαηξηλφκεηξν λα είλαη αμηφπηζην θαη λα κελ 

παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ ηελ δηεζλή κέζνδν 

αλαθνξάο. 

5. Ρν αληηδξαζηήξην λα πεξηέρεηαη ζε εηδηθή, πξαθηηθή 

θαηαζθεπή ε νπνία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

δεηγκαηνιεπηηθφ κέζν, θπβέηηα αληίδξαζεο θαη 

θαηάιιειν αλαιψζηκν γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

αηκνζθαηξίλεο. 

6. Ρν απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο λα εκθαλίδεηαη ζε ρξφλν 

πεξίπνπ 40". 

7. Ρν δείγκα λα κελ μεπεξλά ηα 10ml. 

8. Λα πξαγκαηνπνηεί απηνέιεγρν θαη λα απηνξπζκίδεηαη. 

9. Λα δηαζέηεη κπαηαξία πςειήο πνηφηεηαο (Lithium Ion) 

κεγάιεο δηάξθεηαο 

10. Νη θπβέηηεο λα δηαζέηνπλ εξγνλνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ιαβή γηα αθξηβή ρεηξηζκφ 

11. Λα είλαη κηθξφ θαη εχρξεζην 

12. Λα κπνξεί λα θαζαξηζηεί εχθνια θαη γξήγνξα 

13. Ν ππνδνρέαο ηεο θπβέηηαο λα αλνίγεη ζην εκπξφο 

κέξνο ηεο ζπζθεπήο γηα εμνηθνλφκεζε ρψξνπ, 
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14. Λα ππάξρεη ρξσκαηηθή έλδεημε θαηαιιειφηεηαο ή κε 

ησλ θπβεηηψλ ζηελ ζπζθεπαζία ηνπο. 

15. Λα δηαζέηεη νπηηθναθνπζηηθέο ελδείμεηο. 

16. Ρν αηκνζθαηξηλφκεηξν θαζψο θαη νη αλαιψζηκεο 

θπβέηηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

πηζηνπνηεηηθά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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 2 

 

 

Ξξνζδηνξηζκφο 

νκάδσλ θαη  κε 

αλάζηξνθε (ANTI-

A, ANTI-B, ANTI-D, 

CONTROL, A1 

εξπζξά, Β εξπζξά) 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΖΚΗΑΡΝΚΑΡΝ ΠΠΡΖΚΑ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΝΚΑΓΥΛ 

ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ  ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΥΛ ΚΔ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΚΔ ΚΔΘΝΓΝ ΚΗΘΟΝΠΥΙΖΛΑΟΗΥΛ  ΚΔ  ΠΦΑΗΟΗΓΗΑ  

 

 

1. Λα απνηειείηαη απφ: 

 

α) Δπσαζηήξα & Φπγφθεληξν (1 ζπζθεπή) 

β) Πηαηψ 

γ) Ζιεθηξνληθή πηπέηηα 

 

 

 

2. Λα ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία ηεο ζηήιεο ζπγθφιιεζεο 

(column agglutination) ε νπνία δηαρσξίδεη ηα ζπγθνιιεκέλα απφ 

ηα κε ζπγθνιιεκέλα εξπζξά κε ηε ρξήζε αδξαλψλ 

κηθξνζθαηξηδίσλ.  

 

 

 

3. Λα δηαζέηεη επξχ κελνχ εμεηάζεσλ: 

 Ξξνζδηνξηζκφο νκάδσλ αίκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ αλάζηξνθνπ ειέγρνπ κε γλσζηά εξπζξά. 

 Φαηλφηππνο Rhesus (C,E,c,e). 

 Γηαζηαχξσζε αζζελή / αηκνδφηε. 

 Αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε αληηζσκάησλ. 

 Άκεζε δνθηκαζία coombs. 

 Δμεηάζεηο κε ρξήζε ελδπκαηηθψλ ηερληθψλ. 

 Έιεγρνο εηδηθψλ αληηγφλσλ (kell, duffy, kidd θιπ). 

 

 

 

3 

Ξξνζδηνξηζκφο 

θαηλνηχπνπ γηα 

έιεγρν Rhesus- 

Kell 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

4 
Έιεγρν 

δηαζηαχξσζεο 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

5 Άκεζε coobs 
ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

6 

Δληζρπηηθφ 

δηάιπκα κε 

ρακειή ηνληθή 

ηζρχ  

ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ 

 

7 

Αλίρλεπζε 

εξπζξνθπηηαξηθψ

λ αληηζσκάησλ κε 

3 δηαθνξεηηθνχο 

δφηεο, κε νκφδπγα 

ζπάληα αληηγφλα 

θαη  

αληίζηνηρνπο 

κάξηπξεο  

(έκκεζε coombs), 

κε κεγάιν ρξφλν 

δσήο.  

 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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8 

Πεη 

εξπζξνθπηηάξσλ 

Α1 θαη Β γηα 

έιεγρν 

αλάζηξνθεο 

νκάδαο 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

4. Δπσαζηήξαο & Φπγφθεληξνο  

 Δπσαζηήξαο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 15 θαζεηψλ κε 

δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ 

επψαζεο ζε ζεξκνθξαζία: 37°C ± 

2°C 

Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο λα 

γίλεηαη απφ νζφλε θαη ζην ηέινο ηεο επψαζεο λα ππάξρεη 

ερεηηθφ ζήκα. 

 Φπγφθεληξνο ρσξεηηθφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 10 θαζεηηψλ.  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ηαρχηεηαο θπγνθέληξεζεο θαη ηνπ 

ρξφλνπ λα γίλεηαη απφ νζφλε πνπ ππάξρεη ζην φξγαλν θαη 

ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ (5’) λα ππάξρεη ερεηηθφ ζήκα. 

 Ζιεθηξνληθή πηπέηα επαλαιεπηηθή θαη 

θνξηηδφκελε. 

Λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απηνκαηνπνηεκέλεο παξαζθεπήο 

ελαησξήκαηνο εξπζξψλ (3-5% κε ρξήζε θπζηνινγηθνχ 

νξνχ) θαη λα έρεη έηνηκα πξνγξάκκαηα γηα πξνζζήθε 

αληηδξαζηεξίσλ θαη δεηγκάησλ κε ηνπο φγθνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηεζη. 

 

 

 

5. Πηαηψ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θαζζεηψλ θαη ζσιελαξίσλ 

(δείγκαηα). 
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Ραπηνπνίεζε 

εξπζξνθπηηαξηθψ

λ αληηζσκάησλ 

(panel) κε 

πεξηζζφηεξνπο 

απφ 11 

δηαθνξεηηθνχο,  

θαηλνηππεκέλνπο 

δφηεο, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπ

λ Cw, Kpa θαη 

ελζσκαησκέλνπο 

κάξηπξεο (+,-), 

κε κεγάιν ρξφλν 

δσήο.  

 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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Αληί- Α ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ ΝΚΑΓΥΛ 

ΡΥΛ ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ 

 

 

Ρα αληηδξαζηήξηα γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηαπηνπνίεζε αληηγνληθψλ 

νκάδσλ ησλ εξπζξνθπηηάξσλ θαη γηα εμεηάζεηο ζπκβαηφηεηαο 
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Αληί- Β ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο: 

 

 

1. λα είλαη αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο θαη άξηζηεο πνηφηεηαο, 

αληηνξνί, θάηη πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηελ πςειή ζπγγέλεηα θαη 

εηδηθφηεηά ηνπο, θαη αθεηέξνπ απφ ηνλ ηίηιν ηνπο 

2. γηα ην Rh νη ηίηινη ηνπο πξέπεη λα είλαη >1/16, γηα ηα ΑΛΡΗ-Α, 

ΑΛΡΗ-Β >1/128 

3. λα κελ πξνθαινχλ δηαζηαπξνχκελεο αληηδξάζεηο ή θαηλφκελν 

πξνδψλεο  

4. λα έρνπλ πςειή επαηζζεζία ψζηε λα αληρλεχνληαη νκάδεο 

ρακειήο αληηγνληθφηεηαο, λα είλαη απαιαγκέλα δε κε εηδηθψλ 

αληηζσκάησλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη ςεπδψο ζεηηθά 

απνηειέζκαηα 

5. ε πξνθαινχκελε αληίδξαζε λα είλαη θαζαξή θαη εκθαλήο, 

ψζηε λα απνθεχγνληαη ιάζε αλαγλψξηζεο θαη λα γίλεηαη κέζα 

ζε 1min 

6. ηα αληηδξαζηήξηα ρσξίο αξαίσζε λα δίλνπλ ζαθή ζπγθφιιεζε 

ηξηψλ έσο ηεζζάξσλ ζηαπξψλ (+++ - ++++) κε ελαηψξεκα 

εξπζξψλ 

7. λα έρνπλ απνδεθηφ πνηνηηθφ έιεγρν απφ κεγάινπο 

νξγαληζκνχο (FDA, Paul Ehrlich) 

8. ε ζπγθνιιεηηθή ηνπο δξάζε λα ζπκθσλεί κε ηα standars ηεο 

Αηκνδνζίαο φπσο ζπκβαίλεη εδψ θαη ρξφληα  

9. ηα ANTI-D λα είλαη δχν δηαθνξεηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ γηα 

θάζε θαηεγνξία ειέγρνπ (αηκνδφηεο –αζζελείο), λα είλαη 

κνλνθισληθφ IgM (DV I αξλεηηθφ) γηα ηνπο αζζελείο θαη κείγκα 

κνλνθισληθψλ αληηνξψλ IgG θαη IgM (DV I αξλεηηθφ) γηα ηνπο 

αηκνδφηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη εζληθέο πξνδηαγξαθέο 

γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αληηγφλνπ D ζηνπο αζζελείο θαη ησλ 

ππννκάδσλ D ζηνπο αηκνδφηεο 

10. ν ρξφλνο δσήο λα είλαη κεγάινο, ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο απφ 

ηελ παξάδνζή ηνπο.    
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Αληί- ΑΒ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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Αληί- D ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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Αληί- Α1 ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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Αληί- C ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 



 

19 

 

 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ   

16 

 

 

 

 

 

Αληί- c ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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Αληί- Δ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ 

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

18 

 

 

 

 

 

Αληί- e ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

      19 

 

 

 

 

 

 

Aληί – kell ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
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20.A.1 

 

 

 

 

ABO & Rh grouping 

(4 cycles) 

 

 

 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ 

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ 

ΔΙΔΓΣΝΠ 

 ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ  

Ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο ζα 

πξνηηκεζεί ε εηαηξεία πνπ ζα πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ζα θαιχπηεη πξνζθέξνληαο εμσηεξηθφ πνηνηηθφ έιεγρν γηα φιν 

ην θάζκα ησλ εθηεινχκελσλ εμεηάζεσλ. Δπίζεο ε εηαηξεία λα έρεη 

εκπεηξία (θαη λα απνδεηθλχεηαη) ζηνλ έιεγρν πνηφηεηαο. 

 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΑ ΔΜΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΗΘΖΠ 

ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ  

Πρήκαηα εμσηεξηθήο πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηα θάησζη: 

 

1. Πχζηεκα ΑΒΝ θαη RhD grouping. Δηήζην πξφγξακκα 
απνηεινχκελν απφ 4 θχθινπο γηα ην Λνζνθνκείν 
Κεζνινγγίνπ.  Λα ζηέιλνληαη δείγκαηα πνπ ζα αλαιχνληαη κε 
φιεο ηηο ηερληθέο πνπ ην εξγαζηήξην επηζπκεί κε ην ίδην 
θφζηνο. 

2. Screening θαη ζπκβαηφηεηα αληηζσκάησλ. Δηήζην πξφγξακκα 
απνηεινχκελν απφ 4 θχθινπο  γηα ην Λνζνθνκείν 
Κεζνινγγίνπ. Ρν εξγαζηήξην ζα εμεηάδεηε κε δχν πξαγκαηηθέο 
ζπκβαηφηεηεο ( 4 δνηψλ κε δχν ιεπηψλ). Λα ζηέιλνληαη 
δείγκαηα πνπ ζα αλαιχνληαη κε φιεο ηηο ηερληθέο πνπ ην 
εξγαζηήξην επηζπκεί κε ην ίδην θφζηνο. 

3. Ρεζη αληηζθαηξίλεο άκεζν. Δηήζην πξφγξακκα. Λα ζηέιλνληαη 
δείγκαηα πνπ ζα αλαιχνληαη κε φιεο ηηο ηερληθέο πνπ ην 
εξγαζηήξην επηζπκεί κε ην ίδην θφζηνο. 

 

20.A.2 

 

 

 

Antibody screening 

and compatibility 

test (4 cycles) 

 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ 

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ 

ΔΙΔΓΣΝΠ 

20.A.3 

 

 

 

 

 

 

 

Antiglobulin test (4 

cycles) 

 

 

 

 

 

 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ 

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ 

ΔΙΔΓΣΝΠ 

 

 

πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα. Δθ’ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ ΑΛΑ ΔΗΓΝΠ 

Α/Α ΔΜΔΡΑΠΖ  

ΔΜΝΞΙΗ-

ΠΚΝΠ  Κ/Κ 

ΞΝΠΝΡΖΡ

ΔΠ 

ΞΟΝΞ/ΛΖ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑΠ  

1 

Θπβέηηεο 

αηκνζθαηξίλεο  

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΡΔΚ 1.500 0,600 

2 

Ξξνζδηνξηζκφο νκάδσλ 

θαη  κε αλάζηξνθε 

(ANTI-A, ANTI-B, ANTI-

D, CONTROL, A1 

εξπζξά, Β εξπζξά) 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 800 3,200 
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3 

Ξξνζδηνξηζκφο 

θαηλνηχπνπ γηα έιεγρν 

Rhesus- Kell 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
TEST 400 5,130 

4 Έιεγρν δηαζηαχξσζεο 
ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ TEST 4.800 0,812 

5 Άκεζε coobs 
ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ TEST 80 3,300 

6 
Δληζρπηηθφ δηάιπκα κε 

ρακειή ηνληθή ηζρχ  ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ TEST      2.400 0,083 

7 

 

Αλίρλεπζε 

εξπζξνθπηηαξηθψλ 

αληηζσκάησλ κε 3 

δηαθνξεηηθνχο δφηεο, 

κε νκφδπγα ζπάληα 

αληηγφλα θαη  

αληίζηνηρνπο κάξηπξεο  

(έκκεζε coombs), κε 

κεγάιν ρξφλν δσήο.  

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

 

 

TEST 

 

 

 

2.600 

 

 

 

2,436 

 

 

 

8 

Πεη εξπζξνθπηηάξσλ 

Α1 θαη Β γηα έιεγρν 

αλάζηξνθεο νκάδαο 

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

800 

 

0,120 

 

9 

 

Ραπηνπνίεζε 

εξπζξνθπηηαξηθψλ 

αληηζσκάησλ (panel) 

κε πεξηζζφηεξνπο απφ 

11 δηαθνξεηηθνχο,  

θαηλνηππεκέλνπο 

δφηεο, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ Cw, 

Kpa θαη 

ελζσκαησκέλνπο 

κάξηπξεο (+,-), κε 

κεγάιν ρξφλν δσήο.  

ΚΔ ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

TEST 

 

 

 

 

780 

 

 

 

 

2,316 

 

 

 

 

10 

Αληί- Α ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

 

 

15000 

 

 

 

0,0088 

 

 

 

11 Αληί- Β ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 
TEST 15000 0,0088 
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ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Αληί- ΑΒ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

 

TEST 

 

 

 

15000 

 

 

 

0,0100 

 

 

 

13 

 

 

 

Αληί- D ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

 

 

15000 

 

 

 

0,0198 

 

 

 

14 

 

 

 

Αληί- Α1 ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

 

 

6250 

 

 

 

0,0431 
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Αληί- C ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

 

 

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 
 

 

TEST 

 

 

3750 

 

 

0,1760 



 

23 

16 

 

 

 

Αληί- c ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

 

 

3750 

 

 

 

0,1440 

 

 

 

17 

 

 

Αληί- Δ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ 

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

 

 

3750 

 

 

 

0,1280 

 

 

 

18 

 

 

 

Αληί- e ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

 

 

3750 

 

 

 

0,2240 
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Aληί – kell ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΑΛΗΣΛΔΠΖ ΘΑΗ 

ΡΑΡΝΞΝΗΖΠΖ  

ΑΛΡΗΓΝΛΗΘΥΛ 

ΝΚΑΓΥΛ ΡΥΛ 

ΔΟΘΟΝΘΡΡΑΟΥΛ  

ΘΑΗ ΓΗΑ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ 

ΠΚΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΚΔ 

ΘΙΑΠΗΘΖ ΚΔΘΝΓΝ  

ΣΥΟΗΠ 

ΠΛΝΓΝ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

TEST 

 

 

 

2500 

 

 

 

0,1304 

 

 

 

20.A.1 

 

ABO & Rh grouping (4 

cycles) 

 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ 

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ 

ΔΙΔΓΣΝΠ 

ΘΘΙΝΠ 

  

4 

 

292,20 

 

20.A.2 

Antibody screening 

and compatibility test 

(4 cycles) 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ 

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΘΙΝΠ  4 292,20 

20.A.3 

Antiglobulin test (4 

cycles) 

ΔΜΥΡΔΟΗΘΝΠ 

ΞΝΗΝΡΗΘΝΠ 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΘΙΝΠ  4 292,20 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ : ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

                             

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                           

ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ    

6ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ   

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  ΑΗΡΥΙ/ΛΗΑΠ                                                          

ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ       

       «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» 

 

ΠΚΒΑΠΖ ππ’αξηζκ.           /2020 

ΓΗΑ ΡΖΛ πξνκήζεηα ………. 

Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο ………..€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  

ΑΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ  

ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - TIMΖΚΑ 

ΑΟΘΟΝ 3 ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ –ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

ΑΟΘΟΝ 4 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 6 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 

ΑΟΘΟΝ 7 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

ΑΟΘΟΝ 8 ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 9 ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

ΑΟΘΟΝ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  

 

Πην ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ  ζήκεξα ηελ ……….., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη:  

Αθελόο 

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ –ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ» πνπ 

εδξεχεη ζην ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ 

…………………………………………Αλ.Γηνηθεηή ηνπ Λνζνθνκείνπ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ 

ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ «ΣΑΡΕΖΘΥΠΡΑ», πνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή εθπξνζσπεί ην Λνζνθνκείν θαη ην νπνίν ζην 

εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή »  

θαη αθεηέξνπ 

Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………………………………..πνπ εδξεχεη ……………………νδφο………………Ρ.Θ 

……………………………….Ρειέθ.: ……………………………, Φαμ : ……………………………έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ 

κεηξψνπ ………………, ππάγεηαη ζηε ………………….θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. …………………….., 

…………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο »,  
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Ιακβάλνληαο ππόςε : 

1) Ρελ ππ. αξηζ. ………….. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

2) Ρελ απφ …………………. πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο 

πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.  

3) Ρελ ππ. αξηζ. ………………………………απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην 

απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν. 

Ππκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα: 

ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ  

Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ 

ΑΛΑΓΝΣΝ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ 

ηειενκνηνηππηψλ.  

Ξξνκήζεηα: ……………., φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε.  

Ζκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.  

Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο : Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηελ ηκεκαηηθή – νξηζηηθή παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο. 

Ξαξαδνηέα : Ρηο πξνκήζεηεο πνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε. 

Ξξνζεζκίεο : ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. 

Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην 

ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.  

Ξξνζθνξά: ε απφ ……………………πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

Πύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.  

Ππκβαηηθά ηεύρε : Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ, θαζψο θαη 

φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε 

Πχκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ.  

Ππκβαηηθό ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.  

 

ΑΟΘΟΝ 2. ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ – TIMΖΚΑ  

Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο 

πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο «…………». Ζ πξνκήζεηα ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. ……… πξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ππ. αξηζ. ………….. ζπλνπηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ππ. αξηζ. ………… απφθαζε 

θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

 
ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΑ:   
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ΑΟΘΟΝ 3. ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ –ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ 

 Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο νξίδεηαη ζε έλα (1) έηνο, από     /…/2020  κέρξη      … 

/…./2021  κε κνλνκεξή απφ πιεπξά ηνπ Λνζνθνκείνπ δηθαίσκα εηήζηαο (1νο έηνπο) παξάηαζεο νξίδνληαο 

ηε πνζφηεηα θαη δαπάλε απηή ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο.  

ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ H παξάδνζε ζα γίλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρν 

Λνζνθνκείν ζα παξαδίδεη εγγξάθσο ηελ παξαγγειία ζηνλ πξνκεζεπηή κε fax ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν. Ν 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ παξαγγειία κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. 

 Ν ΘΑΔ απφ ηνπο νπνίνπο ζα θαιπθζεί ε δαπάλε είλαη 1359α1 

 

ΑΟΘΟΝ 4. ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

     Ζ ακνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν αλέξρεηαη ……. 

 Γηα ηα ελ ιφγσ πνζά ζα εθδνζνχλ παξαζηαηηθά – ηηκνιφγηα πξνο ηελ Λνζειεπηηθή Κνλάδα Κεζνινγ- 

γίνπ. 

 Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη  κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ φπσο  απηά πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016. 

 Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζεσξψληαο ην ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα 

επαξθέο, λφκηκν θαη εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο κεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πην ηίκεκα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ελδερφκελεο 

ακνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Ξξνκήζεηαο, ρσξίο θακία 

πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 

ηνπ Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ 107/Α’/09.05.2013) θαη βάζεη ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη ινηπψλ 

ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην δεκφζην θαη ηα Λ.Ξ.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο 

θ.ιπ.). 

 Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο 

παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 

4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α. 

πνζνζηνχ 20%. 

Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (…..%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο/πξνκήζεηεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν. 
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 Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη 

δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 5. ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

  Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ 

…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ ……………………, πνζνχ …………………….. 

επξψ (………………. €) (5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο 

κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.  

  Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ 

απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ.  

  Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 

θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε 

απηήο γηα επηθείκελε θαηάπησζε. 

 

ΑΟΘΟΝ 6. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ-ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

 Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Λ. 4412/2016.  

 

ΑΟΘΟΝ 7. ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

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

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  

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

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, 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) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝΠ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ 

πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

 

ΑΟΘΟΝ 8. ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
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 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο 

παξνχζαο κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ 

Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε άιισο 

παξαηηείηαη απηήο. Πηελ γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

αλαζηνιή, ε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηά ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο ηεο αλαζηνιήο ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ 

νπνίσλ έρεη αλαζηαιεί.  

 Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ κεηά 

απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. 

Πηε πεξίπησζε απηή, ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ πέξαλ ηεο ακνηβήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα 

έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηέο ηειηθψο παξαιεθζνχλ, δελ δηθαηνχηαη άιιν πνζφ.  

 Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή 

ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ 

εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ.  

 Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή 

ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/2016. 

 

ΑΟΘΟΝ 9. ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί, φηαλ νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ/πξνκεζεηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.  

 

ΑΟΘΟΝ 10. ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  

 

 Ν Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 

2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε απφ ………….…. 

δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ θαη ε απφ ………………………θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή 

δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε 

αθφινπζε:  

α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε  

β) Ν Λ. 4412/2016 

γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ….. 

δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ …… 

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ 

απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο 

αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
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παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ 

φισλ αλεμαηξέησο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

Ν αλάδνρνο πξνκεζεπηήο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξσλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν 

εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

 Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.4412/2016 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπο. 

Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

 

ΑΟΘΟΝ 11. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  

 

Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη 

ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηεο θαιήο 

πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.  

 Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, 

αξκφδηα ζα είλαη ηα Διιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ 

δίθαην. 

Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί 

ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα 

γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν.  

ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ζπλεηέζε ην παξφλ ζε ηξία πξσηφηππα. 

 

ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

                  Ν ΑΛ. ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ                                                            Ζ    ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ 

ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

Κέξνο Η: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Ξαξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Νλνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 

- Νλνκαζία: [Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

- Θσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΘΖΚΓΖΠ : [99221928] 

- Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Ξφιε / Ραρ. Θσδηθφο: [ΛΑΞΑΘΡΝ-ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ 30200] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΠΣΔΡΑΘΖ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ] 

- Ρειέθσλν: [2631360185] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [k.shetaki@1703.syzefxis.gov.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):  

Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Ρίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [ΓΗΑΘΖΟΜΖ 

ΑΟΗΘ. 11254/12-10-2020  ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΑΛΡΗΓΟΑΠΡΖΟΗΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 

ΔΜΑΘΟΗΒΥΠΖ ΡΖΠ ΝΚΑΓΑΠ ΑΗΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ ΚΔ ΘΑΗ ΣΥΟΗΠ ΠΛΝΓΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

CPV:33696100-6» 

- Θσδηθφο ζην ΘΖΚΓΖΠ: [99221928] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [πξνκήζεηεο] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [      ] 

 

 

ΝΙΔΠ ΝΗ ΞΝΙΝΗΞΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΔ ΘΑΘΔ ΔΛΝΡΖΡΑ ΡΝ ΡΔΓ ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΠΚΞΙΖΟΥΘΝΛ ΑΞΝ ΡΝΛ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 
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Κέξνο II: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Πηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Ξιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΚ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΚ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη2 : 

Ρειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε3; 

 

Κόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»4 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. 

[ ] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Θαηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Κεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Λαη [] 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 θαηάινγν5: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ όρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαη [] Όρη 
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πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 

θαηά πεξίπησζε ΚΝΛΝ εθόζνλ απηό απαηηείηαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε 

ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Ρξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο6; 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΡΔΓ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 

έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Ξξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Θαηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Ρκήκαηα Απάληεζε: 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 

ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Θαηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Νλνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ρειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ 

ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΝΟΔΥΛ7  

 

 

 

 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΡΔΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 

παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν 

θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 

απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, παξαθαιείζζε 

λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο. 

 

Πηήξημε: Απάληεζε: 

Ν 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;  

[]Λαη []Όρη 



 

35 

Γ: Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 

θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

πεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Λαη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 

ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν 

(ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  
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Κέξνο III: Ιόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο8 

Πην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε9· 

2. δσξνδνθία10,11· 

3. απάηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο14· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ15. 

Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

πάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ16 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;  

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]17 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε18: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά 

θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Ξξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απόθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]19 

Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 

ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)20; 

[] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ21: [……] 
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Β: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Ξιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 

ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο22, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 

εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Σψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Ξνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Ξσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 

1) Κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 

απφθαζεο 

- Πε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 

νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Κε άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ν 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 ;23 

ΦΝΟΝΗ 

 

ΔΗΠΦΝΟΔΠ 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ 

ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Λαη [] Όρη  

-[] Λαη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Λαη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 24 

[……][……][……] 

 



 

38 

Γ: Ιόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 

δηθαίνπ25; 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο26 : 

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: 

- Ξαξαζέζηε 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 πεξηζηάζεηο27  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα28; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 
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Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο 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 ζχκβαζεο30; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα31 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: 

[] Λαη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Κπνξεί 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 

[] Λαη [] Όρη 
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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;  
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                                   Γ. ΑΙΙΝΗ ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ  

Νλνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 

4 λ. 3310/200532: 

Απάληεζε: 

Ππληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Λαη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  

[] Λαη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[……] 



 

42 

Κέξνο IV: Θξηηήξηα επηινγήο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ν 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 Κέξνπο ΗV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Κέξνπο ΗV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Ξιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Λαη [] Όρη 

 

Κέξνο VI: Ρειηθέο δειώζεηο 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, 

λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη33, εθηφο 

εάλ : 

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

απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ34. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη………………………... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη....................... [λα 

πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Ρππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ πεχζπλεο 

Γήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η..................... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……………]     
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ΝΓΖΓΗΔΠ ΡΔΓ 

                                                                 
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 

ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 

λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετήςιοσ κφκλοσ εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 

ευρώ και/ι το ςφνολο του ετήςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

5 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του 

Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 

ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 

και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ 

διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 

τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
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τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των 

ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 

κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 

Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

22 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 

επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 

ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 

ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 

μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

30 Πρβλ άρκρο 48. 

31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

34 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 

ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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