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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣ/ΝΙΑ 

 ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε 3 ΥΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΤ-ΑΝΣΙΡΡΙΟΤ  

Ξφιε ΑΓΡΙΝΙΟ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 30100 

Σψξα ΔΛΛΑΓΑ  

Ρειέθσλν 26413-61233-230 

Φαμ 2641025955 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  gnaprom@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΦΡΑΓΚΙΑΓΟΤΛΑΚΗ ΡΟΓΑΝΘΗ  

ΓΑΛΑΝΗ ΓΔΩΡΓΙΑ 

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

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

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

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

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

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

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

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

β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

γ)       Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε. 



1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

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

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Ν εγθεθξηκέλνο Ξξνγξακκαηηζκφο Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2020-2021 ζε βάξνο 

ηνπ ΘΑΔ 1511. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΣΟΙΜΑ 

ΓΔΤΜΑΣΑ γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ) κε θξηηήξην 

θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο  άπνςεο πξνζθνξάο κόλν βάζεη ηηκήο.     Ρα πξνο 

πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 

(CPV) : 55523000-2. 

 

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 675.403,20€ ρσξίο ΦΞΑ 
θαη 763.205,62€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Ξ.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ 

δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε ελφο έηνπο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή 
ρξφλνο- επέιζεη πξψην. Πην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξάηαζε, 

εθφζνλ απηή αζθεζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην 
λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα ηελ παξάηαζε. 

Δπηζεκάλεηαη 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. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο) 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε  θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV)  
55523000-2 θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ – 

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

απηψλ 

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

νηθνλνκηθφο πίλαθαο εηδψλ».  

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ ηεο Ν.Μ. Αγξηλίνπ. Δπηζεκαίλεηαη όηη δελ 

επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα κέξνο ησλ εηδώλ, αιιά γηα ην ζύλνιν ησλ εηδώλ.  

Ξξνζθνξέο γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ πνζνηήησλ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα 
απνξξίπηνληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  ρσξίο Φ.Ξ.Α ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ κε Φ.Ξ.Α 

ΔΡΖΠΗΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 337.701,60€ 

 

381.602,81€ 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΚΞ. 

ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ 

675.403,20€ 763.205,62€ 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Α. Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε 
απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

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

πεηξακαηηθά ζρνιεία, Γεληθά Αξρεία ηνπ Θξάηνπο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

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

Πηξαηνινγίαο, Πηξαηησηηθήο Γηαθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

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

άιιεο δηαηάμεηο». 

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

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

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

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

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

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

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην 
ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 

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

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

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

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

Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Ρνκέα-Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

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

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

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

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

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

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

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

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

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Ξξφγξακκα 
Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

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

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

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

θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

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

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”  

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

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

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

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

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

ζηνηρεία”,  

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

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

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 
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 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

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

άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη, 

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

δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη, 

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

ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πνπξγείνπ γείαο θαη Ξξφλνηαο» άξζξν 14, 
παξάγξαθνο 3, 

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

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 

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

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

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

13 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, 

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

Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ «Έγθξηζε ησλ Πρεδίσλ Ππκβάζεσλ 
Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ Σξεκαηνπηζησηηθήο Πηαζεξφηεηαο 

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

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

εζληθήο νηθνλνκίαο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

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

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

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Λ. 4337/15 (ΦΔΘ 129/Α/17-10-15) «Κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο 
δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ».  

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

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

3580/2007», 

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

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

3414/2005» , 

Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα:  

 Ζ αξηζκ. 7εο/29-03 -2018 ζέκα 18ν  απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

απφ ην Λνζνθνκείν . 

 Ρελ ππ.αξηζκ. 40ε/18-11-2020 (ζέκα 8ν)    απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Ζ αξηζκ. πξάμε 41ε/27-11-2020 ζέκα 3o απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ν 

 Ζ αξ.1649/0 ΑΓΑ: ΤΗΚ946904Κ-1Ν7 απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ. 

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

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

θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

1. Ν δηαγσληζκφο ζα είλαη ειεθηξνληθφο θαη ζα δηελεξγεζεί κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 
Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr. κε ζπζηεκηθφ αξηζκφ αλάξηεζεο  103196. 

Η δηαδηθαζία ζα δεκνζηεπζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πύιεο www.promitheus.gov.gr 

ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο, ηελ 10/12/2020, εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα 10.00 π.κ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ηκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ είλαη ε 21/12/2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10.00 

π.κ. 

Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ είλαη ε 11/01/2021, εκέξα Γεπηέξα θαη 

ώξα 10.00 π.κ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε ζηηο 08/12/2020 ζηελ 

πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. [αξηζκόο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο,  2020-164531  07-

12-2020  [ Id (εζσηεξηθόο αξηζκόο αλαθνξάο 20-615172-001 ] 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν ηελ  Γεπηέξα 10-12-2020 

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 
ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ : http://www.promitheus.gov.gr 

Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016 : ΚΑΣΖΡΖΠ (10-12-2020) 

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

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

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

 Δπηκειεηήξην Αηησιναθαξλαλίαο   

Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 
4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ)  

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

:   www.hospital-agrinio.gr  

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

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

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο 

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

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

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

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

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε πξνθήξπμε ζχκβαζεο  18748/2020  

2. ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο [ΔΔΔΠ] νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ 

παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά 

3. ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

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

νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

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

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

πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, 
δειαδή απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη 

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

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

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

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

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

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

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

θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ1. 

2.1.4 Γιώζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

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

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

(Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά 

λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή 
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο 

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

                                                           
  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

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

ην έγγξαθν.  

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

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

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη 
ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

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

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

Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ 

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

ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο 
ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

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

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

ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, 
ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ2, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 

απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

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

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 
θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

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

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

Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη 
δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη 
λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή3 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  
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3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη 
ζην 1% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ήηνη 

  πνζνχ 6.754,00€ (έμη ρηιηάδεο επηαθφζηα πελήληα ηέζζεξα επξψ) ΓΗΑ ΡΖ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ . 

Πηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 
εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ 
ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα 

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

 

 

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

εθηέιεζεο.  

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

ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

   

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

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

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

αθφινπζνπο ιφγνπο: 

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

ιφγνπο:  

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

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

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

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

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

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

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

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

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

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

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

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο 

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

ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη 

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

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

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

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

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

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

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

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

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

Ππκβνπιίνπ4. 

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

ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

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

θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο 

θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

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

λνκνζεζία ή/θαη   

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

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

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

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

αζθάιηζε. 

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

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

ηνπο. 

ή/θαη 

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

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

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

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

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

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

 

2.2.3.3 Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο. 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  
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(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 
αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ 
θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

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

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

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 

4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο 

ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 
θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ 

γεγνλόηνο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

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

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

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

ηζρχεη (ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

2.2.3.6. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε 
πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

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

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ 
έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 

(απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. 
Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 

Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 

εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

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

4412/2016. 

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

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

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

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

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

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

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

λ. 4412/2016.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ 

Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 

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

ή εκπνξηθά κεηξψα.  

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθφ ή 

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

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

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

θαη ηα ζηνηρεία (π.ρ  βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα, 
πηζηνπνηεηηθά θ.η.ι)  πνπ  αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗ ελφηεηα 1 (Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο 

Γηαθήξπμεο.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ή δηεζλή πξφηππα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δηαπηζηεπκέλνπο νξγαληζκνχο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή αλαγλσξίδεη 
ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε - κέιε. 

Όηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηεθκεξησκέλα δελ έρεη πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηα απνθηήζεη εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ, γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν 
ίδηνο, ε αλαζέηνπζα αξρή απνδέρεηαη επίζεο άιια απνδεηθηηθά κέζα κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα είλαη 
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ηζνδχλακα κε εθείλα πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξνηχπνπ πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

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

(ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 
απηνχο. Πηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε 

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

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

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

κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο 

ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

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

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

ζχκβαζεο. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

  

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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

θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο 
δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ 

Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν 
απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη βάζεη 

ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο ΗΗΗ.  

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

πξνζθνξψλ. 

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

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν 
είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  

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

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

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

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

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

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

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

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
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ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά 

πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2. 5 θαη 2.2.6 ). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, 

εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη 

απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη 

ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο 
πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, 
ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ).  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη 
αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ5. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ 

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

 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε ηνπ 

γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά. 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη 

απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

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

ππνβιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 

ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ . 

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ 
πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

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

Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 
Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

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

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 
Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 
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ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, 
απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε 

ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

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

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

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

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

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

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ 

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

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

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

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

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

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

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην 
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,6 θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο 

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

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα 

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

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

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

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

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

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

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

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

ηελ παξνχζα δηαδηθαζία. 

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

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

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

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

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

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
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εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ 

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

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

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

εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

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

Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην . 

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ 

ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Νξγαληζκνχ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνύλ ζηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 

2.2.4 (απόδεημε θαηαιιειόηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο) γίλνληαη 
απνδεθηά, εθόζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή 

ηνπο, εθηόο αλ, ζύκθσλα κε ηηο εηδηθόηεξεο δηαηάμεηο απηώλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξόλν 

ηζρύνο. 

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

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

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο . Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε 
λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

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

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα θαηάιιεια 

πηζηνπνηεηηθά / βεβαηψζεηο. 

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

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

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

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

φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

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

απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη 
εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, 

αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιέο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, 

ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ 

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

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

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

πηζηνπνίεζεο.  

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

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

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

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ 
αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

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

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

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

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

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

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

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  

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

Α)  βάζεη ηηκήο  

2.3.2 Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο  

2.3.3 Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο  

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

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

ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά είδνο /ηκήκα.  

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

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

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

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

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

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

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

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν 

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

ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 
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δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β 
1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε 

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

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνγξάθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ  πξνζθνξά ηνπο, κε ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, 
αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο 

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

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

ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη 

ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  
 

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

νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

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

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

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

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

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

πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  

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

πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 

4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 
ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

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

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

αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο  

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, 
φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ 
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, 

θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο , κε ηελ επηθχιαμε ησλ 
αλαθεξζέλησλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

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

νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά 
ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α’ 94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 

ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή 
κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

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

κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 
''Θψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο'', φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ  λ. 

4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη, ελδεηθηηθά, ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα 
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πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ 
δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο Σάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε 

έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΚ, ηα 
ηερληθά θπιιάδηα θαη όζα πξνβιέπεηαη από ην λ. 4250/2014 όηη νη θνξείο ππνρξενύληαη λα 

απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή 

νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 
δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν) εληόο ηξηώλ 

(3) εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

 

Η θαηάζεζε ησλ έληππσλ πξνζθνξώλ ζα γίλεηαη ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ Γ.Ν. 

«AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ», 3ν ΥΛΜ ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΑΝΣΙΡΙΟΤ 

εληόο ηξηώλ εξγαζίκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

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

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016  

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ  ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ 

ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 
ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα III).  

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

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

νηθνλνκηθφο θνξέαο λα δειψλεη φηη:  
 

 Γελ ππάγεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο γ) ηεο παξ. 2 ηνπ αξ. 73 ηνπ Λ. 4412/2016 πεξί 

απνθιεηζκνχ απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ιφγσ παξαβάζεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο  

 Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

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

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.  

 Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.  

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

Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 Ππκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.  

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

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  
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 Γελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 

αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγεί  

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

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο.  

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

ηνπ κε αξ. 2016/679 Θαλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.  

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

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

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

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

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

ππνγξαθή.  

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

 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο” ηνπ Ξαξαξηήκαηνο  II ηεο 
Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο 

άλσ Ξαξάξηεκα. 

άλσ Ξαξάξηεκα. 

 Λα δνζεί αλαιπηηθή ηερληθή πξνζθνξά ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ ζηελ νπνία ζα  ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

εμήο: Ref ηηκνιφγεζεο, Ref No  ή Catalog No ηνπ θαηαζθεπαζηή (εθφζνλ δελ ζπκπίπηεη κε ην Ref.  
Ρηκνιφγεζεο), Ζ πεξηγξαθή ηηκνιφγεζεο,  Θσδ.Ξ.Ρ. (εάλ ππάξρεη ην είδνο ζην παξαηεξεηήξην), κνλαδηθφ 

θσδηθφ  αλαγλψξηζεο- ηαπηνπνίεζεο ηαηξνηερλνινγηθνχ πξντφληνο Δ.Ν.Φ. θαη λα δεισζεί ν θαηαζθεπαζηήο 
θαη λα επηζπλαθζεί prospectus. 

Νη πξνζθέξνληεο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ 
πξνζθέξνπλ. Ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο 
θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε, ζα απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα 
θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο 

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

θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο ή ν επίζεκνο 

αληηπξφζσπφο ηεο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε 
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Ξξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρνπλ 

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

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

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

παξάγξαθν 2.4.3.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
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Ζ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ, ζηελ νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 
θχιιν ζπκκφξθσζεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο IV θαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Ξαξαξηήκαηνο II ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ. 

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

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

Α. Ρηκέο [ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔ ΡΗΚΖ ΚΝΛΑΓΑΠ] 

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

[Αλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα απνηππσζεί αλαιπηηθά ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ν πξνζθέξσλ 

ζα επηζπλάςεη ζηνλ (ππν)θάθειιν “νηθνλνκηθή πξνζθνξά” ηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλε θαη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία (ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ ππάξρεη ζην 

Ξαξάξηεκα VII ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο) ζε κνξθή pdf.] 

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

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

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

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

απφ ην ζχζηεκα.  

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

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

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

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

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

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 12 κελψλ (365 

εκέξεο) απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

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

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην 

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

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

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, 
αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

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

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

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

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

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 
δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε 

θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

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

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

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

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

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

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

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

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

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

ηελ 15/01/2021, Ζκέξα Ξαξαζθεπή θαη ψξα 10.00 π.κ. 

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

ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

 

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

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

εκπηζηεπηηθέο. 

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

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

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

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

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

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

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

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

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

«Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4412/2016.  
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Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

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

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξώλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή 

Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 
πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΗΓΗ, καδί 

κε αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθώλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο ησλ 
πξνζθνξώλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 
άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ  απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

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

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

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

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

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

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία 

πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Όηαλ 
ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

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

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, θαη ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 5.3.1 ηνπ παξφληνο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην 
φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά 

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

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο 

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

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

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

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

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

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ 

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

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

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

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

παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

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

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

πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  
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Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, 

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

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

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

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

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

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

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

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

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

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

πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

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

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

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

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

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

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

εμήο: 

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

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

επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ηειεπηαίν εδάθην 

ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 
 

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

θαη  
 

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

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

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο 
άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 7. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ 

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

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

πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο8 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο 
πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

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

ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο 

επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

                                                           
  
  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

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

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

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

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

είλαη:  

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ 

θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

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

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

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

εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

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

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

Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

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

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

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

αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

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

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

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

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

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

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

39/2017. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 

39/2017. 

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

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

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

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

παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα 

(10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα επί ησλ 

απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

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

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

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

εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ 

θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ 

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

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

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

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

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

αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016. 

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

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 

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

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

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

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

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε 
δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην 

ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, θαιήο ιεηηνπξγίαο  ) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο :  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 

παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, 
εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

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

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

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

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

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

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ 
παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 . 
 

 

 

     

     

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

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

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

ηνπ Prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. 

Ξξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχµθσλεο µε ηα παξαπάλσ νξηδφµελα απνξξίπηνληαη . 

 ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

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

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

ζχκβαζεο.    

ΔΚΥΩΡΗΔΙ – ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΙ  

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

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

ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα.   

 
ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ  

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

νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε Πχκβαζε, 

ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο 
άλσ ππνρξέσζε. Πε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

4.4 Τπεξγνιαβία (Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο) 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

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

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

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη ηε 

ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

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

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
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β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

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

ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

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

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

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη 

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

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

ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

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

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 

νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή 
ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016.  

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

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

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

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

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

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη 

ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη 
πξφζηηκν9 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ 

πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν 

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ  

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ 
άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. 

(Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα 
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε 

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

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά 

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

απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 

αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

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

πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/201610. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 

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

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

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

ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ππφ ηηο 

αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

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

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

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

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

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

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

πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

Κεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 
ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

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

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

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

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

κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο.  

 

Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – 
νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 

Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο 
ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα 

επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ 

αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ 
απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε 

ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε 
απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 

208 ηνπ Λ.4412/16. 

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

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

απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε 
απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη 
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ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη 
δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε 

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

παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο 
άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην 

εμσηεξηθό 

ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε 
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο 
ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη 
εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  

ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5 Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο 

6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο  

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ 

πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπή 
παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή πξνβαίλεη ζηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ’ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο ηεξψληαο ζρεηηθά πξαθηηθά. Πε 
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηηξνπή εηζεγείηαη ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ. 

Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο ε σο άλσ 

επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα 

ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο ή 
κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή κεξηθή θαηάπησζε ηεο 

εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4.1.2 ηεο παξνχζαο. Ρν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη 
απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο (Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο) 

6.8  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ-  

6.8.1 Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα γηα έλα 

απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 
θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  
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6.8.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο 

απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ.  
 

6.8.3 Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 
πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, 
κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο). 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

 

      ΑΝΓΡΔΑ Σ. ΣΩΛΗ 



 

Σελίδα 38 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε « ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΣΟΙΜΑ 

ΓΔΤΜΑΣΑ» γηα ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε 

ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθήο  άπνςεο πξνζθνξάο κφλν βάζεη ηηκήο.          

Ρν εθηηκψκελν πνζφ ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζην χςνο ησλ 675.403,20€ ρσξίο ΦΞΑ 

θαη 763.205,62€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Ξ.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ 

Λνζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο Αγξηλίνπ γηα έλα (1) έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ 
δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε ελφο έηνπο παξάηαζεο (πξναίξεζε)], φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή 

ρξφλνο- επέιζεη πξψην. Πην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ παξάηαζε, 
εθφζνλ απηή αζθεζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα (1) έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην 

λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα ηελ παξάηαζε. 

Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:  

Ξξνυπνινγηζκφο Σσξίο ΦΞΑ: 675.403,20€ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο παξάηαζεο 

(πξναίξεζε), (337.701,60€ Ξ/ ελφο έηνπο + 337.701,60€ ε εηήζηα  παξάηαζε) 

Ξξνυπνινγηζκφο κε ΦΞΑ : 763.205,62 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο παξάηαζεο 

(πξναίξεζε), (381.602,81€ Ξ/ γηα έλα έηνο + 381.602,81€ ε εηήζηα  παξάηαζε). 

Δπηζεκάλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, ε λέα ζχκβαζε, ε 

νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο επηάκελεο πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην πξψην 

έηνο. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο). 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV 

55523000-2) θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, Δλφηεηα 1 πίλαθαο Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Ρερληθέο 
Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά ΜΟΝΟ γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο 

Πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο δεηνύκελεο ππεξεζίαο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζα απνξξίπηνληαη. 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ΑΛΛΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Η ΙΓΡΤΜΑΣΩΝ ΜΔ ΔΣΟΙΜΑ 

ΓΔΤΜΑΣΑ γηα ην Γεληθό Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο (Ννζειεπηηθή Μνλάδα Αγξηλίνπ) κε 

θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ζπκθεξόηεξε από νηθνλνκηθήο  άπνςεο πξνζθνξάο κόλν βάζεη ηηκήο. 
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

πξνζθνξά κόλν γηα ην ζύλνιν ηεο ππεξεζίαο. 
 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

1. ΠΙΝΑΚΔ ΓΔΤΜΑΣΩΝ 

 
Αλαιπηηθά: 

 ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ  ρσξίο Φ.Ξ.Α ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ κε Φ.Ξ.Α 

ΔΡΖΠΗΝΠ ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 337.701,60€ 

 

381.602,81€ 

 

ΞΟΝΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΠΚΞ. 
ΞΟΝΑΗΟΔΠΖΠ 

675.403,20€ 763.205,62€ 
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1. 1. ΑΘΔΝΔΙ ΓΙΑΣΑ :ΔΛΔΤΘΔΡΑ - ΑΝΑΛΑ- ΓΙΑΒΗΣΙΚΑ- ΑΝΑΛΑ ΓΙΑΒΗΣΙΚΑ - ΔΛΚΟΠΑΘΟΤ - 
ΥΟΛΟΚΤΣΟΠΑΘΟΤ ΟΤΠΔ- ΞΔΝΩΝΔ ΑΡΓΩ ΚΑΙ ΙΡΙΓΑ 

 

ΟΜΑΓΔ 
ΓΔΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΔΤΜΑΣΩΝ 

ΟΜΑΓΑ θαη 
ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣ

ΙΚΟΙ 
ΓΙΚΟΙ 

(ΔΣΗΙΟ) 

ΔΝΙΑΙΑ 

ΣΙΜΗ 
ΓΙΚΟΤ 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΦΠΑ 
13% 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ Φ.Π.Α 

 

ΝΚΑΓΑ Α 

1) Θξηζαξάθη θνθθηληζηφ ή 
ρπινπίηεο ή ξχδη 2) 
Καθαξφληα κε ζάιηζα 
ληνκάηαο & καληηάξηα ή 
καθαξφληα κε ειαηφιαδν, 
καληηάξηα & ηφλν 3) 
Ξαζηίηζην 

6251 2,60 € 
16.252,60 

€ 
2.112,84 

€ 
18.365,44 € 

 

ΝΚΑΓΑ Β 

1) Γηνπβαξιάθηα 2) 
Θεθηεδάθηα (θνθθηληζηά ή 
θνχξλνπ) κε παηάηεο ή 
πηιάθη 3) Κπηθηέθη κε 
παηάηεο ή πηιάθη 4) 

Καθαξφληα κε θηκά 

5949 2,50 € 
14.872,50 

€ 
1.933,43 

€ 
16.805,93 € 

 

ΝΚΑΓΑ Γ 

1) Ιαδεξφ (θαζνιάθηα, 
αξαθάο) 2) Γεκηζηά 
(ληνκάηεο, πηπεξηέο) 3) 
Ξαηάηεο θνχξλνπ ή 
παηάηεο γηαρλί 4) Κπξηάκ 
(παηάηεο, θνινθπζάθηα, 
κειηηδάλεο) 

4450 2,20 € 9.790,00 € 
1.272,70 

€ 
11.062,70 € 

 

ΝΚΑΓΑ Γ 

1) Θνηφπνπιν θνχξλνπ κε 
παηάηεο ή πηιάθη 2) 
Θνηφπνπιν θνθθηληζηφ κε 
θξηζαξάθη ή ιαδάληα ή 
ρπινπίηεο ή πηιάθη 3) 
Πηήζνο βξαζηφ κε πνπξέ ή 
θηδέ ή αζηξάθη 4) 
Θνηφπνπιν βξαζηφ κε 
ζνχπα     (ξχδη ή αζηξάθη ή 
πεπνλάθη ή παηάηα-θαξφην-
θνινθπζάθη) 

23046 3,48 € 
80.200,08 

€ 
10.426,01 

€ 
90.626,09 € 

 

ΝΚΑΓΑ Δ 

1) Τάξη (παγθάζηνπο ή 
πέξθα ή κπαθαιηάξνο) κε 
παηάηεο θνχξλνπ 2) 
Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε 
θνθηφ καθαξνλάθη 3) Τάξη 
βξαζηφ (θνθθηλφςαξν) 
ζνχπα (ξχδη ή παηάηα-
θαξφην-θνινθπζάθη)  

8051 2,40 € 
19.322,40 

€ 
2.511,91 

€ 
21.834,31 € 

 

ΝΚΑΓΑ ΠΡ 
1) Ρπξφπηηα ή ζπαλαθφπηηα 
ή θνινθπζφπηηα ή 
πηπεξφπηηα 

2549 3,06 € 7.799,94 € 
1.013,99 

€ 
8.813,93 € 

 

ΝΚΑΓΑ Ε 

1) Κνζράξη ιεκνλάην κε 
παηάηεο ή ξχδη 2) Κνζράξη 
θνθθηληζηφ κε παηάηεο ή 
ξχδη ή πνπξέ ή καθαξφληα 
3) Κνζράξη ζνχπα (ξχδη ή 
παηάηα- θαξφην-
θνινθπζάθη) 

12249 4,22 € 
51.690,78 

€ 
6.719,80 

€ 
58.410,58 € 

 

ΝΚΑΓΑ Ζ 

1) Αξλί ζην θνχξλν κε 
παηάηεο ή πηιάθη 2) Θξέαο 
ρνηξηλφ ζε θνκκάηηα 
(θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην) κε 
πηιάθη ή παηάηεο 

3650 2,80 € 
10.220,00 

€ 
1.328,60 

€ 
11.548,60 € 
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ΝΚΑΓΑ Θ 
Φηδέο ή αζηξάθη ή πεπνλάθη 

17000 2,10 € 
35.700,00 

€ 
4.641,00 

€ 
40.341,00 € 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ 

Π/Τ ΑΘΔΝΔΙ    83195   

245.848,30 

€ 

31.960,28 

€ 

277.808,58 

€ 

 

 

1.2. ΓΙΑΣΡΟΙ - ΔΦΗΜΔΡΔΤΟΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

    

 

ΟΜΑΓΔ 
ΓΔΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 
ΓΔΤΜΑΣΩΝ ΟΜΑΓΑ 
θαη ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚ
ΟΙ ΓΙΚΟΙ 
(ΔΣΗΙΟ) 

ΔΝΙΑΙΑ 
ΣΙΜΗ 

ΓΙΚΟΤ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α 

ΦΠΑ 
13% 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ Φ.Π.Α 

 

ΝΚΑΓΑ Α 

1) Καθαξφληα ή ιαδάληα 
κε ζθφξδν, πηπεξηέο & 
καληηάξηα 2) Καθαξφληα 
ή ιαδάληα κε ζάιηζα 
ληνκάηαο & ηφλν 3) 

Καθαξφληα κε ζάιηζα 
ληνκάηαο & καληηάξηα 4) 
Ξέλεο θνχξλνπ κε 
θίηξηλα ηπξηά, δακπφλ & 
θξέκα γάιαθηνο 5) 
Ξαζηίηζην 6) Κνπζαθάο 

2060 2,60 € 5.356,00 € 696,28 € 6.052,28 € 

 

ΝΚΑΓΑ Β 

1) Γηνπβαξιάθηα 2) 
Πνπηδνπθάθηα ή 
θεθηεδάθηα κε παηάηεο ή 
πηιάθη 3) Κπηθηέθη κε 
παηάηεο ή πηιάθη 4) 
Κπηθηέθη γεκηζηφ κε 
παηάηεο ή πηιάθη 5) 
Καθαξφληα ή ιαδάληα κε 
θηκά 

2220 2,50 € 5.550,00 € 721,50 € 6.271,50 € 

 

ΝΚΑΓΑ Γ 

1) Ιαδεξά (θαζνιάθηα, 
αξαθάο) 2) Όζπξηα 
(θαζφιηα, γίγαληεο, 
ξεβχζηα) 3) Γεκηζηά 
(ληνκάηεο, πηπεξηέο) 4) 
Κπξηάκ (παηάηεο, 
θνινθπζάθηα, κειηηδάλεο) 
5) Κειηηδάλεο 
παπνπηζάθηα 

2000 2,20 € 4.400,00 € 572,00 € 4.972,00 € 

 

ΝΚΑΓΑ Γ 

1) Σηαπφδη μηδάην κε 
παηαηνζαιάηα 2) 
Σηαπφδη θνθθηληζηφ κε 
θνθηφ καθαξνλάθη 3) 
Πνππηέο κε πηιάθη 

0 2,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

ΝΚΑΓΑ Δ 

1) Club ζάληνπηηο 2) 
Ξίηα (ηπξφπηηα ή 
θνινθπζφπηηα ή 
ρνξηφπηηα ή πηπεξφπηηα) 
3) Ξίηζα 

390 3,06 € 1.193,40 € 155,14 € 1.348,54 € 

 

ΝΚΑΓΑ ΠΡ 

1) Θνηφπνπιν θνχξλνπ 
κε παηάηεο ή πηιάθη 2) 
Θνηφπνπιν θνθθηληζηφ κε 
πηιάθη ή καθαξφληα ή 
θξηζαξάθη 3) Πνπβιάθη 
θνηφπνπιν κε παηάηεο 4) 
Θνηφπνπιν αιά θξεκ κε 
ξηδφην 

2880 3,70 € 
10.656,00 

€ 
1.385,28 

€ 
12.041,28 € 
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ΝΚΑΓΑ Ε 

1) Τάξη (ηζηπνχξα) κε 
θνινθπζάθηα ή βιήηα ή 
παηάηεο θνχξλνπ 2) 
Τάξη (παγθάζηνπο ή 

πέξθα) κε παηάηεο 
θνχξλνπ 3) Τάξη βξαζηφ 
(θνθθηλφςαξν) κε ζνχπα 
(παηάηεο, θαξφηα, 
ζέιηλν, θνινθπζάθηα) 4) 
Φηιέην βαθαιάνπ κε 
παηαηνζαιάηα ή βξαζηά 
ιαραληθά 

1800 2,40 € 4.320,00 € 561,60 € 4.881,60 € 

 

ΝΚΑΓΑ Ζ 

1) Σνηξηλή κπξηδφια 
παηάηεο 2) Κνζράξη 
ιεκνλάην κε πηιάθη ή 
παηάηεο ηεγαληηέο 3) 
Κνζράξη θνθθηληζηφ κε 
καθαξφληα ή θξηζαξάθη ή 
πηιάθη ή παηάηεο 

ηεγαλεηέο 4) Αξλί ζην 
θνχξλν κε παηάηεο 5) 
Σνηξηλφ ζε θνκκάηηα 
(θνθθηληζηφ ή ιεκνλάην) 
κε παηάηεο ηεγαληηέο ή 
πηιάθη 

4345 4,30 € 
18.683,50 

€ 
2.428,86 

€ 
21.112,36 € 

 

 ΤΝΟΛΙΚΟ 
Π/Τ ΓΙΑΣΡΟΙ - 
ΔΦΗΜΔΡΔΤΟΝ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟ   

15695   
50.158,90 

€ 
6.520,66 

€ 
56.679,56 € 

  

 

1.3. ΠΡΩΙΝΑ-
ΑΝΣΟΤΙΣ 

      

 

ΟΜΑΓΔ 
ΓΔΤΜΑΣΩΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ 
ΓΔΤΜΑΣΩΝ ΟΜΑΓΑ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚ
Δ 

ΔΣΗΙΔ 
ΠΟΟΣΗΣΔ

 

ΔΝΙΑΙΑ 
ΣΙΜΗ 

ΓΙΚΟΤ 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α 

ΦΠΑ 
13% 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ Φ.Π.Α 

 

ΞΟΥΗΛΝ 

Ξξσηλφ αζζελνχο (γάια 
ή ηζάη ή ρακνκήιη κε 
δάραξε + θξπγαληά + 
καξγαξίλε + καξκειάδα 
ή κέιη) 

33502 
          

0,70 €  

   
23.451,40 

€  

     
3.048,68 

€  

            
26.500,08 €  

 

ΠΑΛΡΝΗΡΠ ΚΡΛ 
+ ΣΚΝΠ 

250ML+ΦΟΓΑΛΗ
Α ΑΡΝΚΗΘΖ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

Πάληνπηηο Κ.Ρ.Λ. (ςσκί 
κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + 
γαινπνχια + καξνχιη + 
ληνκάηα) + ρπκφο 250 
ml (ρσξίο δάραξε) + 
θξπγαληά αηνκηθή 
ζπζθεπαζία 

10500 
          

0,80 €  
     

8.400,00 €  

     
1.092,00 

€  

             
9.492,00 €  

 

ΠΑΛΡΝΗΡΠ 
ΚΚΑ+ ΣΚΝΠ 

250ML+ΦΟΓΑΛΗ
Α ΑΡΝΚΗΘΖ 
ΠΠΘΔΑΠΗΑ 

Πάληνπηηο Κ.Κ.Α (ςσκί 
κπαγθέηα + ηπξί ηνζη + 
γαινπνχια + καξνχιη + 
ληνκάηα) + ρπκφο 250ml 
+ θξπγαληά αηνκηθή 
ζπζθεπαζία 

1800 
          

0,80 €  
     

1.440,00 €  
        

187,20 €  
             

1.627,20 €  

 

ΠΑΛΡΝΗΡΠ ΚΔΘ 

Πάληνπηηο πξνζσπηθνχ 
Κ.Δ.Θ. (ςσκί κπαγθέηα 
+ ηπξί ηνζη + 
γαινπνχια + καξνχιη + 

6550 
          

0,60 €  
     

3.930,00 €  
        

510,90 €  
             

4.440,90 €  
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 ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 (ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ) 

2. ΓΕΝΚΚΑ ΣΕΧΝΚΚΕ ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ 

2.1 Οι παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ αναφζρονται ςε υπθρεςίεσ ϊςτε να καλυφκοφν πλιρωσ οι 
ανάγκεσ ςίτιςθσ 250 περίπου νοςθλευομζνων αςκενϊν θμερθςίωσ, ςτα πλαίςια λειτουργίασ του 
Νοςοκομείου ςφμφωνα με τουσ όρουσ και προχποκζςεισ όπωσ αυτοί προδιαγράφονται ςτα προγράμματα 
ςίτιςθσ αςκενϊν που εκδίδονται από το Τμιμα Διατροφισ και τθσ λειτουργίασ των μαγειρείων, ϊςτε να 
καλυφκοφν ςτο ακζραιο οι παρακάτω εργαςίεσ ςε 7ιμερθ βάςθ και ςε 3 βάρδιεσ: πρωινό –μεςθμεριανό- 
δείπνο αςκενϊν και προςωπικοφ. 

 

2.2 ΚΑΙΗΚΟΝΣΑ ΒΟΗΙΗΣΚΚΟΤ ΠΡΟΩΠΚΚΟΤ ΕΣΚΑΗ 

 Το ζργο του προςωπικοφ κα κατανζμεται, κα οργανϊνεται και κα ορίηεται εντόσ του ωραρίου εργαςίασ, 
από τον ανάδοχο, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία HACCP, θ οποία κα ελζγχεται από τθν οριςμζνθ τριμελι 
επιτροπι τθσ Νοςθλευτικισ Μονάδασ Αγρινίου. 

2.3 ΑΝΑΛΤΣΚΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΟΤΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΚΩΝ ΑΝΑ  ΒΑΡΔΚΑ ΚΑΚ  ΕΠΚΠΛΕΟΝ ΚΑΛΤΨΗ 

2.3.1  ΠΡΩΚΝΗ ΒΑΡΔΚΑ 

Από τισ 6:45 π.μ ζωσ 7:45π.μ. να γίνεται θ προετοιμαςία για τθν πρωινι διανομι ςτθν κεντρικι κορδζλα, 
τοποκεςία του φαγθτό ςτα τροχιλατα για το πρωινό των αςκενϊν. 

ληνκάηα) 

 

ΠΑΛΡΝΗΡΠ ΣΔΗΟ 

Πάληνπηηο πξνζσπηθνχ 
Σεηξνπξγείνπ (ςσκί 
θέηεο ή ςσκί κπαγθέηα 
+ ηπξί ηνζη + 
γαινπνχια) 

6155 
          

0,60 €  
     

3.693,00 €  
        

480,09 €  
             

4.173,09 €  

 

ΠΑΛΡΝΗΡΠ 
ΑΗΚΝΓΝΡΥΛ+ 
ΣΚΝΠ 250ML 

Πάληνπηηο Αηκνδνηψλ 
(ςσκί κπαγθέηα + ηπξί 
ηνζη + πάξηδα) + ρπκφο 
250 ml 

1300 
          

0,60 €  
       

780,00 €  
        

101,40 €  
                

881,40 €  

 

 ΤΝΟΛΙΚΟ 
Π/Τ ΠΡΩΙΝΑ- 
ΑΝΣΟΤΙΣ   

    
   

41.694,40 
€  

     
5.420,27 

€  

            
47.114,67 €  

 

  

 

        

ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ 
Φ.Π.Α 

ΦΠΑ 

13% 

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔ Φ.Π.Α 

 

1.1 ΓΔΤΜΑ 
ΑΘΔΝΩΝ       

 
245.848,30 
€  

   
31.960,28 
€  

          
277.808,58 
€  

 

1.2. ΓΔΤΜΑ 
ΠΡΩΟΠΙΚΟΤ       

   
50.158,90 
€  

     
6.520,66 
€  

            
56.679,56 €  

 

1.3. ΠΡΩΙΝΑ / 
ΑΝΣΟΤΙΣ       

   
41.694,40 
€  

     
5.420,27 
€  

            
47.114,67 €  

 

ΤΝΟΛΑ       

 
337.701,60 
€  

   
43.901,21 
€  

          
381.602,81 
€  
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Στισ 7:45 π.μ ζωσ τισ 9.15ϋ να γίνεται θ διανομι του πρωινοφ ςτουσ αςκενείσ ςτισ κλινικζσ. Μετά το πρωινό 
μαηεφουν τουσ δίςκουσ. 

Στισ 9:15’ π.μ. να κατεβαίνουν από τισ κλινικζσ, να κάνουν διανομι τα πρωινά ςάντουιτσ των κλειςτϊν 
Τμθμάτων ( τθσ Μ.Τ.Ν. & Μ.Μ.Α., όπωσ & του προςωπικοφ τθσ Μ.Ε.Θ. & του Χειρουργείου) 

Στθ ςυνζχεια επιςτρζφοντασ ςτο χϊρο των μαγειρείων, αδειάηουν τα τροχιλατα, πλζνουν τα ςκεφθ τουσ, 
τα τοποκετοφν ςτο πλυντιριο πιάτων και βοθκάνε ςτθ λάντηα. 

Μζχρι τθ μεςθμεριανι διανομι πρζπει να αντιγράψουν τισ δίαιτεσ των αςκενϊν από τισ καταςτάςεισ 
ςίτιςθσ. 

 

2.3.2  ΜΕΗΜΕΡΚΑΝΗ ΒΑΡΔΚΑ 

Από τισ 10:50 ζωσ τισ 11:45 π.μ να γίνεται θ προετοιμαςία για τθ διανομι του μεςθμεριανοφ γεφματοσ. 
Τθν ίδια ϊρα γίνεται και κακαριότθτα ςτθν κουηίνα (τροχιλατα μεταφοράσ φαγθτοφ, ψυγεία, τροχιλατα 
που βάηουν ςκεφθ για τθ διανομι) κακϊσ και άλλεσ εργαςίεσ, όπωσ κόψιμο και ςερβίριςμα τθσ ςαλάτασ, 
τοποκζτθςθ των ςκευϊν ςτθ κζςθ που χρειάηεται για τθ διανομι. Ζνασ τραπεηοκόμοσ φεφγει για να 
μοιράηει φαγθτό ςτουσ ΞΕΝΩΝΕΣ, με όχθμα του αναδόχου ςε ειδικοφσ περιζκτεσ και με αςφαλι τρόπο. 

Στισ 11:50 ζωσ τισ 12:50 να γίνεται θ κεντρικι κορδζλα, τοποκετοφνται τα φαγθτά ςτουσ δίςκουσ και 
φορτϊνονται τα τροχιλατα με τα φαγθτά για τθ διανομι του γεφματοσ ςτουσ αςκενείσ. Το φαγθτό μζνει 
ςτουσ αςκενείσ τρία τζταρτα περίπου και ζπειτα οι τραπεηοκόμοι μαηεφουν τουσ δίςκουσ και ςτισ 14:15μ.μ 
κατεβάηουν τα τροχιλατα ςτα Μαγειρεία. Στθ ςυνζχεια πλζνουν τα ςερβίτςια, ο κακζνασ τα δικά του, και 
ςτισ 14:30 αποχωροφν. 

Στισ 13:00 ζωσ τισ 16:00 να τοποκετοφνται τα φαγθτά ςτο Εςτιατόριο του Ρροςωπικοφ και ςτθ ςυνζχεια να  
ςερβίρεται το μεςθμεριανό από το κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό του αναδόχου που κα ζχει ωσ 
αποκλειςτικι υποχρζωςθ το ςερβίριςμα ςτο ςυγκεκριμζνο χϊρο, κακϊσ και τθν κακαριότθτα του χϊρου 
και του εξοπλιςμοφ χωρίσ να γίνονται οι παραπάνω εργαςίεσ ταυτόχρονα, όπωσ εξάλλου προβλζπεται από 
τον οδθγό υγιεινισ για τθ μαηικι εςτίαςθ. 

 

 2.3.3 ΑΠΟΓΕΤΜΑΣΚΝΗ ΒΑΡΔΚΑ 

Από τισ 13:45μ.μ ζωσ 15:30μ.μ οι τραπεηοκόμοι να ξεφορτϊνουν τα τροχιλατα που ζχουν ζρκει από τισ 
κλινικζσ, να αδειάηουν τουσ δίςκουσ με τα φαγθτά ςτο χϊρο τθσ λάντηασ και να πλζνουν όλα τα ςκεφθ ςτα 
πλυντιρια των Μαγειρείων μαηί με τθν Λαντηιζρα. 

Από τισ 15:45μ.μ ζωσ τισ 16.30 να ετοιμάηουν τα απογευματινά γεφματα για αςκενείσ με ειδικζσ δίαιτεσ 
και ςτθ ςυνζχεια να τα μοιράηουν. Εκείνθ τθν ϊρα να παίρνουν από τισ κλινικζσ όποιεσ αλλαγζσ υπάρχουν 
ςτθ δθλωμζνθ ςίτιςθ και να ενθμερϊνονται για τυχόν ειςαγωγζσ που κα πρζπει να φάνε το βράδυ. 

Από τισ 17:00μ.μ ζωσ τισ 17:45μ.μ να γίνεται θ προετοιμαςία για τθ διανομι του δείπνου. Επιπλζον ζνασ 
τραπεηοκόμοσ με τον οδθγό του οχιματοσ του αναδόχου μεταφζρουν ςε ειδικοφσ περιζκτεσ και με 
αςφαλι τρόπο  φαγθτό ςτουσ ΞΕΝΩΝΕΣ. 

Από τισ 17:55 ζωσ τισ 18:50 να γίνεται θ κεντρικι διανομι του φαγθτοφ ςτθν κεντρικι κορδζλα και να 
φορτϊνονται τα τροχιλατα με τουσ δίςκουσ για τθν διανομι του δείπνου ςτουσ αςκενείσ. Το φαγθτό να 
μζνει ςτουσ αςκενείσ για τρία τζταρτα περίπου και ςτθ ςυνζχεια οι τραπεηοκόμοι να μαηεφουν τουσ 
δίςκουσ και ςτισ 20:00μ.μ. να κατεβάηουν τα τροχιλατα ςτο Μαγειρείο.  

Από τισ 20:00 ζωσ τισ 23:00 να τοποκετοφνται τα φαγθτά ςτο Εςτιατόριο του Ρροςωπικοφ και ςτθ 
ςυνζχεια να  ςερβίρεται το δείπνο που κα ζχει ωσ αποκλειςτικι υποχρζωςθ το ςερβίριςμα ςτο 
ςυγκεκριμζνο χϊρο, κακϊσ και τθν κακαριότθτα του χϊρου και του εξοπλιςμοφ χωρίσ να γίνονται οι 
παραπάνω εργαςίεσ ταυτόχρονα, όπωσ εξάλλου προβλζπεται από τον οδθγό υγιεινισ για τθ μαηικι 
εςτίαςθ. 

 

2.3.4  ΕΠΚΠΛΕΟΝ από τα προαναφερόμενα χρειάζεται κάλυψη: 
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Ραραςκευισ & διανομισ ςάντουιτσ ςτισ κλειςτζσ Μονάδεσ (Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ, Μονάδα 
Μεςογειακισ Αναιμίασ, Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ, Χειρουργείο) κακϊσ επίςθσ και ςτθν Αιμοδοςία 
κατά τισ εξωτερικζσ αιμολθψίεσ (μόνο Ραραςκευι). 

Απογευματινισ βάρδιασ που περιλαμβάνει ςερβίριςμα γεφματοσ & δείπνου ςτο εφθμερεφον προςωπικό 
κακϊσ επίςθσ και πλφςιμο των ςκευϊν ςε πλυντιριο πιάτων, κακϊσ και τθν κακαριότθτα των 
ςυγκεκριμζνων χϊρων. 

 

2.3.5 ΚΛΚΝΚΚΕ ΠΟΤ ΚΣΚΖΟΝΣΑΚ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΔΚΑΣΡΟΦΗ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟΤ ΚΑΚ ΔΟΜΕ 
ΕΚΣΟ ΚΣΚΡΚΟΤ 

 ΚΕΝΣΡΚΚΟ ΚΣΚΡΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟΤ 

1οσ ΟΟΦΟΣ:  Κλινικζσ: Μαιευτικι + Γυναικολογικι – Ραιδιατρικι  και  Μονάδα Εντατικισ Θεραπείασ 
(Μ.Ε.Θ.) 

2οσ ΟΟΦΟΣ : Κλινικζσ: Καρδιολογικι – Ρακολογικι – Ω..Λ. - Οφκαλμολογικι  

3οσ ΟΟΦΟΣ : Κλινικζσ: Ουρολογικι – Ορκοπεδικι - Χειρουργικι Κλινικζσ 

2.3.6  ΔΟΜΕ  ΕΚΣΟ ΚΣΚΡΚΟΤ :  

1.ΞΕΝΩΝΕΣ «ΑΓΩ» και «ΙΙΔΑ» (Κακθμερινά) ΚΑΙ « ΑΓΩ» (Ρλθν ΤΙΤΘΣ και ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ) 

ΜΕΡΟ Β. ΕΚΔΚΚΕ TEXNIKE  ΠΡΟΔΚΑΓΡΑΦΕ 

1. Η Εταιρεία οφείλει: 

Να παρουςιάςει ςτθν προςφορά τθσ,  κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ του 
δθμοπρατοφμενου ζργου, ςχζδιο HACCP, που μεταξφ των άλλων κα περιλαμβάνει απαραίτθτα τα 
παρακάτω  ζντυπα καταγραφισ τεκμθρίωςθσ και διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του ςυςτιματοσ που κα 
εφαρμοςτεί.  

Ζντυπο ελζγχου παραλαμβανομζνων πρϊτων υλϊν. 

Ζντυπα παρακολοφκθςθσ των Κρίςιμων Σθμείων Ελζγχου (κερμοκραςίεσ ψυκτικϊν καλάμων, ψθςίματοσ, 
κερμοκαλάμων, καταψφκτθ). 

Ζντυπο απόψυξθσ πρϊτων υλϊν. 

Γ. Ζντυπα εγκεκριμζνων προμθκευτϊν. 

Ζντυπο ελζγχου διορκωτικϊν ενεργειϊν και περιγραφι τεκμθριωμζνθσ διαδικαςίασ.  

 Ρρόγραμμα κακαριςμοφ και απολφμανςθσ με τθ ςυχνότθτα κακαριςμοφ και τον τρόπο κακαριςμοφ 
επιφανειϊν ανάλογα με τθν κατθγορία επιφανειϊν διαφορετικισ υγιεινι και τον τρόπο ελζγχου τθσ 
αποτελεςματικότθτασ του κακαριςμοφ και τθσ απολφμανςθσ που κα εφαρμόςει για παράδειγμα με χριςθ 
swab test. 

Να τθρεί απαρεγκλίτωσ τισ διατάξεισ τθσ αςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, όπωσ αυτι ορίηεται από 
τουσ κείμενουσ νόμουσ και διατάξεισ. Υπεφκυνοι για τον ζλεγχο εφαρμογισ των ανωτζρω νόμων και 
διατάξεων κα είναι τα οριηόμενα από το Νοςοκομείο Πργανα ι άτομα ι Τμιματα, και ο εργοδότθσ οφείλει 
ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα εφόςον του ηθτθκεί, να προςκομίςει και να κατακζςει οποιαδιποτε ςτοιχεία 
του ηθτθκοφν, ϊςτε να αποδεικνφει τθν τιρθςθ εφαρμογισ των ανωτζρω. 

Να διακζτει κατάλλθλο όχθμα μεταφοράσ τροφίμων με πρόςφατθ βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ από τθν 
Αρμόδια Υπθρεςία και ειδικι άδεια κυκλοφορίασ οχιματοσ μεταφοράσ τροφίμων. 

Να διακζτει απαραίτθτα ζναν Εκπαιδευμζνο Επιςτιμονα για τθ ςωςτι εφαρμογι και τιρθςθ του HACCP 
που κα παρίςταται κατά τον χειριςμό των τροφίμων. Επιπλζον για τθν εκτζλεςθ του ζργου κα πρζπει να 
διακζςει ΔΕ Μάγειρα και ΥΕ Ρροςωπικό εςτίαςθσ. Θ εταιρεία οφείλει ςτθν τεχνικι προςφορά να 
κατακζςει τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του ζργου 
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Να διατθρεί αρχείο όλων των απαραίτθτων εγγράφων τα οποία κα υπάρχουν ςτο Τμιμα Διατροφισ και 
κα επιδεικνφονται ςε πικανό ζλεγχο τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Νοςοκομείου ι άλλο οργάνου 
υπευκφνου για τον ζλεγχο διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τροφίμων. 

  

2.  Ο ανάδοχοσ με την υπογραφθ τησ ςφμβαςησ οφείλει : 

Να εγκαταςτιςει και να εφαρμόςει ςφςτθμα αυτοελζγχου HACCP εντόσ των χϊρων και δομϊν του 
νοςοκομειακοφ μαγειρείου ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 852/2004 για τθν υγιεινι των τροφίμων. Ο 
ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί όλα τα αρχεία που είναι απαραίτθτα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ουςιαςτικι 
εφαρμογι των απαιτοφμενων μζτρων και να κακίςταται δυνατόσ ο ζλεγχοσ των τροφίμων. Για το αυτό ο 
ανάδοχοσ οφείλει να διακζςει απαραίτθτα ζναν εκπαιδευμζνο επιςτιμονα με ειδίκευςθ ςτθν υγιεινι και 
αςφάλεια των τροφίμων ο οποίοσ κα ελζγχει τθν εφαρμογι και τιρθςθ του εγκατεςτθμζνου HACCP.  Θ 
ομάδα αςφάλειασ των τροφίμων με επικεφαλι το ςυντονιςτι τθσ ομάδασ διαςφαλίηει τθν ορκι τιρθςθ 
των κανόνων υγιεινισ και τθρεί όλα τα αρχεία που είναι απαραίτθτα. 

 Στισ παρακάτω περιπτϊςεισ κακοφ χειριςμοφ των φαγθτϊν κατά τθν Ραραςκευι, ανακζρμανςθ και 
διακίνθςθ το φαγθτό κα επιςτρζφεται και θ εταιρεία είναι υποχρεωμζνθ να το αντικαταςτιςει: 

Άβραςτο/καμζνο φαγθτό 

Αν ςερβίρεται ςε κερμοκραςία μικρότερθ των 600C 

O ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί αρχείο μικροβιολογικϊν αναλφςεων όλων των προϊόντων που 
παραλαμβάνει και παράγει. Θ προβλεπόμενθ περιοδικότθτα των εξετάςεων κα γίνεται βάςει των 
προβλεπόμενων διατάξεων.  Ειδικότερα απαιτείται θ τιρθςθ προγράμματοσ εργαςτθριακϊν αναλφςεων 
ςε διάφορεσ κατθγορίεσ τροφίμων και θ κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων ςτθν αρμόδια επιτροπι του 
Νοςοκομείου. Πςον αφορά τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ νεροφ, ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ αςφάλειασ 
τροφίμων του αναδόχου κα πρζπει να ενθμερϊνεται από τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ του Νοςοκομείου 
για τα αποτελζςματα των μικροβιολογικϊν εξετάςεων που αφοροφν τθν ποιότθτα του νεροφ. Θ διεξαγωγι 
μικροβιολογικϊν και οργανολθπτικϊν ελζγχων του νεροφ του δικτφου είναι αρμοδιότθτα τθσ Διοίκθςθσ 
και τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Νοςοκομείου. 

Σε περίπτωςθ εκτάκτων αναγκϊν ο ανάδοχοσ κα πρζπει να καλφψει με αςφάλεια τθν διατροφι αςκενϊν 
και προςωπικοφ. Ο χρόνοσ μεταφοράσ των ευαλλοίωτων προϊόντων με τθ χριςθ μεμονωμζνων περιεκτϊν 
δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 2 ϊρεσ με βάςθ τον οδθγό Υγιεινισ. (Κεφ. ΙV- Μεατφορά ςελ.42).  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να τθρεί πρόγραμμα απεντόμωςθσ ςτουσ χϊρουσ τθσ κουηίνασ και για το λόγο αυτό 
κα πρζπει να ςυνεργάηεται με πιςτοποιθμζνθ εταιρεία και κα κατακζςει τθν ςφμβαςθ που ζχει ςυνάψει. 
Το κόςτοσ κα βαρφνει τον ανάδοχο,. 

Να κατακζςει τα πιςτοποιθτικά υγείασ τθσ ομάδασ αςφάλειασ τροφίμων κεωρθμζνα από τθν αρμόδια 
αρχι που να πιςτοποιεί ότι δεν πάςχουν από νοςιματα που μποροφν να μεταδοκοφν με τα τρόφιμα. Το 
πιςτοποιθτικό υγείασ κα πρζπει να αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ πρόςλθψι τουσ. 
ΡΑΑΤΘΘΣΘ: Απαγορεφεται θ με οποιαδιποτε ιδιότθτα, απαςχόλθςθ , ςε χϊρουσ εργαςίασ με τρόφιμα 
οποιουδιποτε ατόμου είναι γνωςτό ότι πάςχει από νόςθμα που μεταδίδεται δια των τροφϊν, ι ατόμου 
που ζχει διάρροια ι μολυςμζνα τραφματα ι ζχει προςβλθκεί από δερματικι μόλυνςθ και υφίςταται 
άμεςοσ ι ζμμεςοσ κίνδυνοσ μόλυνςθσ των τροφίμων από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. 

 

Να κατακζςει πιςτοποιθτικά εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ του προςωπικοφ ςτισ βαςικζσ αρχζσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των τροφίμων για επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ. Το πιςτοποιθτικό που κα 
κατατίκεται κα είναι από αρμόδιο και πιςτοποιθμζνο φορζα,  ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ τθσ υπϋ αρικμ. 
14708 (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΟ, Α ΦΥΛΛΟΥ 1616 ΤΘΣ 17/8/2007) Υπουργικισ Απόφαςθσ του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ (περί εναρμόνιςθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με τθν κοινοτικι απαίτθςθ 852/2004), ςφμφωνα με 
τθν οποία οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων τροφίμων οφείλουν να εξαςφαλίηουν τθν κατάρτιςθ όλων όςων 
χειρίηονται τρόφιμα ςτθν επιχείρθςι τουσ.  
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Θ εταιρεία οφείλει να  διατθρεί φάκελο-μθτρϊο του κάκε εργαηομζνου που κα περιλαμβάνει τα 
παραπάνω ζγγραφα και το οποίο κα κατατίκεται ςτο Τμιμα Διατροφισ. 

 

Να διακζτει ςτο Νοςοκομείο επαρκι αρικμό που να καλφπτει τισ απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ ανά βάρδια με 
πλιρεσ και κυκλικό ωράριο, κακθμερινά και τισ αργίεσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου, και 
απαγορευμζνθσ ρθτά τθσ απαςχόλθςθσ του ιδίου ατόμου ςε δφο ςυνεχείσ εργαηομζνων βάρδιεσ. 

Να κατακζςει πίνακα καταςτάςεωσ προςωπικοφ και προγράμματοσ εργαςίασ των εργαηομζνων, ο οποίοσ 
κα είναι κεωρθμζνοσ από το αρμόδιο Τμιμα Κοινωνικισ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και κα κατατίκεται ςτο 
Τμιμα Διατροφισ ςτισ αρχζσ κάκε μινα, ενϊ οποιαδιποτε μεταβολι ςτο προςωπικό κα γνωςτοποιείται 
εγκαίρωσ και γραπτά ςτο Νοςοκομείο ςτο Τμιμα Διατροφισ και ςτθν Επιτροπι. Το προςωπικό πρζπει να 
είναι ςτακερό και εκπαιδευμζνο. Ομοίωσ κα κατακζτει και παραςτατικά που αποδεικνφουν  ότι θ 
μιςκοδοςία και οι κάκε είδουσ προβλεπόμενεσ αμοιβζσ καταβάλλονται όπωσ προβλζπεται από τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία. Απαγορεφεται θ απόλυςθ υπαλλιλου χωρίσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ ςτθ Διοίκθςθ 
του Νοςοκομείου θ οποία κα παρζχει τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ.   

Για τα νεοπροςλαμβανόμενα άτομα, θ εταιρία κα μεριμνεί ϊςτε να προ κατατίκεται ςτο Τμιμα Διατροφισ 
το Βιβλιάριο Υγείασ και το πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ ςτισ βαςικζσ αρχζσ υγιεινισ και αςφάλειασ 
τροφίμων. Οι νζεσ προςλιψεισ δεν κα υπερβαίνουν το 5% τθσ ςυνολικισ δφναμθσ κάκε μινα, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ ςωςτι και θ ςταδιακι ενςωμάτωςι τουσ ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ και να μθ διαταράςςεται 
θ εφρυκμοσ λειτουργία του Τμιματοσ. 

Ν εθάζηνηε αλάδνρνο εηαηξία ζίηηζεο αλαιακβάλεη ε ίδηα ηα έμνδα πξνκήζεηαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

πιαζηηθψλ δνρείσλ ζίηηζεο κίαο ρξήζεο (κπνιάθηα), πιαζηηθψλ πηξνπληψλ, πιαζηηθψλ θνπηαιηψλ θαη 

πιαζηηθψλ καραηξηψλ. Ν αξηζκφο ησλ πιαζηηθψλ θνπδηληθψλ ζθεπψλ πνπ ζα πξνκεζεχεηαη ηδίνηο εμφδνηο ε 

εθάζηνηε αλάδνρνο εηαηξία, ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

3. ΕΠΟΠΣΕΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΚΚΟΤ  Ο ανάδοχοσ με την υπογραφθ τησ ςφμβαςησ οφείλει: 

3.1 Να διακζςει ςτο Νοςοκομείο επαρκι αρικμό εκπαιδευμζνων εργαηομζνων που να καλφπτει τισ 
απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ ανά βάρδια με πλιρεσ και κυκλικό ωράριο, κακθμερινά και τισ αργίεσ, ανάλογα 
με τισ ανάγκεσ του Νοςοκομείου και απαγορευμζνθσ ρθτά τθσ απαςχόλθςθσ του ίδιου ατόμου ςε δφο 
ςυνεχείσ βάρδιεσ. 

3.2  Οι υπάλλθλοι τθσ εταιρίασ κα είναι ςυνεπείσ ςτθν κακθμερινι τιρθςθ του κανονικοφ τουσ ωραρίου 
και για οποιοδιποτε κϊλυμά τουσ, κα ενθμερϊνουν ζγκαιρα τθν εταιρεία θ οποία κα φροντίηει για τθν 
άμεςθ αντικατάςταςι τουσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ ι άδειασ του προςωπικοφ θ εταιρεία οφείλει ςε κάκε 
περίπτωςθ να ςτείλει αντικαταςτάτθ. 

3.3  Να παρζχει ειδικά αντιολιςκθτικά ςαμπό και ςτολι εργαςίασ που κα είναι ςφμφωνθ με τα ςχζδια και 
τα χρϊματα του Νοςοκομείου μασ και κα υποδεικνφεται από το Τμιμα Διατροφισ. Θα πρζπει να είναι 
πάντα κακαρι και να αλλάηει κακθμερινά ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
αςφάλεια των τροφίμων. Θ δαπάνθ για τθ ςτολι και το κόςτοσ κακαριςμοφ τθσ κα επιβαρφνει τον 
ανάδοχο. Σε ειδικά τμιματα με αςκενείσ υψθλοφ κινδφνου, ζτςι όπωσ το Νοςοκομείο κα προςδιορίηει, κα 
χρθςιμοποιείται ειδικι ςτολι που κα διατίκεται από το Νοςοκομείο. 

3.4 Να ζχει κακορίςει εκπαιδευμζνο ςυντονιςτι τθσ ομάδασ αςφάλειασ τροφίμων που κα ζχει ςτθν 
ανϊτερθ εποπτεία του τουσ εργαηόμενουσ και ςτον οποίο κα απευκφνεται ο Ρροϊςτάμενοσ του Τμιματοσ 
Διατροφισ και ο Υπεφκυνοσ τθσ Επιτροπισ για οποιοδιποτε πρόβλθμα ανακφψει και το αντίςτροφο. 

3.5 Να ζχει κακορίςει ςυγκεκριμζνο άτομο εκ των υπθρετοφντων ανά βάρδια το οποίο κα ενθμερϊνει τον 
Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ Διατροφισ και τθν Επιτροπι, κακϊσ και τον Συντονιςτι για οποιοδιποτε 
πρόβλθμα προκφψει ςτθν βάρδια και αφορά τουσ εργαηόμενουσ τθσ εταιρείασ. 

3.6 Να ενθμερϊνεται κακθμερινά από τουσ εργαηόμενουσ, ςτθν αρχι τθσ βάρδιασ, για τυχόν προβλιματα 
υγείασ. Σε περίπτωςθ που ςτο προςωπικό παρουςιαςτεί κάποιο νόςθμα που μεταδίδεται με τα τρόφιμα, 
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οι υπεφκυνοι ζχουν τθ νομικι υποχρζωςθ να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν πρόλθψθ του 
κινδφνου μόλυνςθσ των τροφίμων. Τα μζτρα περιλαμβάνουν αποκλειςμό από τθν εργαςία για «όςο 
διάςτθμα κρικεί αναγκαίο», και αντικατάςταςι του για όςο διάςτθμα απουςιάηει. Οι εργαηόμενοι 
οφείλουν να  χρθςιμοποιοφν ςωςτά τισ γραπτζσ οδθγίεσ για τισ δίαιτεσ των αςκενϊν, να επικοινωνοφν με 
τουσ αςκενείσ και να ςυνεργάηονται με το λοιπό προςωπικό του Νοςοκομείου. 

3.7 Απαγορεφει τθν άςκοπθ μεταφορά των εργαηομζνων που απαςχολοφνται ςε διαφορετικό χϊρο ςτουσ 
χϊρουσ χειριςμοφ τροφίμων. Τθν παρακολοφκθςθ και  τθν εποπτεία του ζργου του αναδόχου, τθ 
διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τθν τιρθςθ και εφαρμογι του ςυςτιματοσ 
HACCP ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου αναλαμβάνει τριμελισ επιτροπι του νοςοκομείου που 
αποτελείται από εκπαιδευμζνο επιςτιμονα ςε ςυςτιματα αςφάλειασ και υγιεινισ τροφίμων και 
νοςθλευτικό και διοικθτικό υπάλλθλο. 

 

4. ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ 

4.1 Θ εκπαίδευςθ του προςωπικοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ και τισ διαδικαςίεσ τθσ υπϋ 
αρικμ. 14708 (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΟ, Α ΦΥΛΛΟΥ 1616 ΤΘΣ 17/8/2007) Υπουργικισ Απόφαςθσ του Υπουργείου 
Ανάπτυξθσ περί εναρμόνιςθσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με τισ απαιτιςεισ του κανονιςμοφ 852/2004 
ςφμφωνα με τθν οποία οι υπεφκυνοι των επιχειριςεων τροφίμων οφείλουν να εξαςφαλίηουν τθν 
κατάρτιςθ του προςωπικοφ τουσ.  

4.2 Οι βεβαιϊςεισ εκπαίδευςθσ είναι απαραίτθτεσ ϊςτε οι υπάλλθλοι τθσ εταιρίασ να μποροφν να 
εργαςκοφν ςτον χϊρο του Νοςοκομείου μασ.  

4.3 Το προςωπικό που παραςκευάηει και διανζμει τρόφιμα ςτουσ αςκενείσ υψθλοφ κινδφνου κα πρζπει 
να ζχει ειδικι εκπαίδευςθ και να εφαρμόηει με απόλυτθ ακρίβεια τουσ κανόνεσ προςταςίασ των τροφίμων 
από επιμόλυνςθ. 

 

5. ΑΣΟΜΚΚΗ ΤΓΚΕΚΝΗ 

5.1 Ο χϊροσ παραςκευισ των τροφίμων κα πρζπει να ζχει πλιρθ απουςία φυςικοφ ι χθμικοφ ρφπου. Το 
προςωπικό που ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με τα τρόφιμα και τα ςκεφθ κα πρζπει να φοροφν ειδικά γάντια 
μιασ χριςθσ  και προςτατευτικό ςκοφφο κεφαλισ. 

5.2 Τα άτομα που εργάηονται ςτουσ χϊρουσ παραςκευισ και διανομισ των τροφίμων πρζπει: 

5.3 Να φροντίηουν για τθν υγιεινι των χεριϊν τουσ και να τα πλζνουν κάκε φορά που χρειάηεται. 

5.4 Να μθν καπνίηουν, τρϊνε, πίνουν, καλλωπίηονται ςτο χϊρο των τροφίμων και κατά τον χειριςμό των 
τροφίμων. 

5.5.Να απομακρφνουν τα προςωπικά τουσ αντικείμενα (π.χ. κινθτά τθλζφωνα, ςκουλαρίκια ςε τρυπθμζνα 
αυτιά, βζρεσ, δακτυλίδια και ρολόγια) από το χϊρο εργαςίασ και κατά το χειριςμό τροφίμων. 

5.6. Να καλφπτουν τισ πλθγζσ ςτα χζρια τουσ με αδιάβροχο επίδεςμο (κατά προτίμθςθ ζντονου χρϊματοσ, 
ϊςτε να αναγνωρίηεται εφκολα αν ζχει αποκολλθκεί). 

5.7. Να μθν ζχουν ψεφτικα ι βαμμζνα νφχια γιατί αποτελοφν κίνδυνο επιμόλυνςθσ των τροφίμων. Τα 
νφχια κα πρζπει να είναι κομμζνα. 

5.8 Να μθ μετακινοφνται άςκοπα ςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου και μετά  επιςτρζφουν ςτο χϊρο . 

5.9 Να ζχουν κακαρά μαλλιά, καλυμμζνα πλιρωσ με κάλυμμα κεφαλισ (ςκοφφο). 

5.10 Θ ςτολι εργαςίασ κα πρζπει να αφαιρείται, όταν απομακρφνονται για διάφορουσ λόγουσ από το 
χϊρο εργαςίασ τουσ. 

5.11Το προςωπικό που παραςκευάηει και διανζμει τρόφιμα ςτουσ αςκενείσ υψθλοφ κινδφνου κα πρζπει 
να ζχει ειδικι εκπαίδευςθ και να εφαρμόηει με απόλυτθ ακρίβεια τουσ κανόνεσ προςταςίασ των τροφίμων 
από επιμόλυνςθ, ακόμθ και με «ακϊουσ» μικροοργανιςμοφσ, αλλά επικίνδυνουσ γι’ αυτοφσ τουσ 
αςκενείσ. 
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5.12 Να χειρίηονται τρόφιμα φορϊντασ πάντα ειδικά γάντια. Δε χειρίηονται τρόφιμα άτομα που ζχουν 
δερματικζσ βλάβεσ ι κάποια μεταδοτικι αςκζνεια ι υπάρχει ςχετικι ιατρικι ςφςταςθ. 

5.13 Να χρθςιμοποιοφν διαφορετικζσ επιφάνειεσ κοπισ, εργαλεία και ςκεφθ για τα ωμά τρόφιμα και 
διαφορετικζσ για τα μαγειρεμζνα. 

 

6. Καιαριςμόσ και Απολφμανςη 

 

6.1 Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τον τακτικό κακαριςμό και απολφμανςθ του εξοπλιςμοφ του 
μαγειρείου. Οι ψυκτικοί κάλαμοι κα κακαρίηονται και απολυμαίνονται εξολοκλιρου από το προςωπικοφ 
του αναδόχου. 

6.2  Τα ζξοδα κακαριςμοφ, πλφςθσ και απολφμανςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να τθρεί αρχείο κακαριςμοφ και απολυμάνςεων που αφοροφν τον εξοπλιςμό και το χϊρο 
εςτίαςθσ. 

6.3  Τα υλικά κακαριςμοφ και απολφμανςθσ κα ζχουν άδεια κυκλοφορίασ από τον ΕΟΦ και κα 
ςυνοδεφονται από οδθγίεσ, μελζτεσ και δελτία δεδομζνων αςφάλειασ. Θ δαπάνθ προμικειασ κα βαρφνει 
αποκλειςτικά τον ανάδοχο. 

6.4 Ο ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ είναι αρμοδιότθτα τόςο του αναδόχου όςο και τθσ αρμόδιασ επιτροπισ 
ελζγχου του Νοςοκομείου.  

 

7 .Αποκομιδθ απορριμμάτων-Προςταςία περιβάλλοντοσ 

 

7.1 Τα κάκε φφςθσ απορρίμματα ςυγκεντρϊνονται με ευκφνθ του αναδόχου με τα μζςα και τον τρόπο που 
κα υποδείξει ο εργοδότθσ. Τα οργανικά απορρίμματα κα διαχωρίηονται από τα υπόλοιπα από το 
προςωπικό του αναδόχου και κα μεταφζρονται και κα τοποκετοφνται ςτον ειδικό ψυκτικό κάλαμο. Ο 
ψυκτικόσ κάλαμοσ κα κακαρίηεται κακθμερινά από το προςωπικό του αναδόχου. Οι εργαςίεσ αποκομιδισ 
των απορριμμάτων κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τουσ κανονιςμοφσ ορκισ διαχείριςθσ που 
προβλζπονται από τον ΕΦΕΤ.  

7.2 Στουσ χϊρουσ των μαγειρείων υπάρχουν ποδοκίνθτοι κάδοι επαρκοφσ χωρθτικότθτασ που φζρουν 
μόνιμο κάλυμμα. Τυχόν φκορζσ ι βλάβεσ ςε κάδουσ που ζχει τοποκετιςει το Νοςοκομείο και 
προζρχονται από κακι χριςθ του προςωπικοφ του αναδόχου επιβαρφνουν τον ανάδοχο. Το Νοςοκομείο 
δφναται να αποφαςίςει τθ λειτουργία ι μθ διαδικαςιϊν ανακφκλωςθσ απορριμμάτων.  

7.3 Ειδικότερα, τα τθγανζλαια κα απορρίπτονται ςε ειδικά δοχεία με ευκφνθ του αναδόχου και κα 
ςυνεργάηεται με ςυμβεβλθμζνο ςυλλζκτθ-μεταφορζα για τθν περαιτζρω διαχείριςι τουσ. 

7.4 Οι κανόνεσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ πρζπει να τθροφνται με ςχολαςτικότθτα. 

 

8. ΓΕΝΚΚΟΣΕΡΑ ΚΑΙΗΚΟΝΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

8.1. Τα ακριβι κακικοντα τθσ κάκε ειδικότθτασ κακορίηονται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τθ λειτουργία 
του Τμιματοσ  Διατροφισ. 

 

8.1.α) Αρμοδιότθτεσ Εκπαιδευμζνου Επιςτιμονα 

 

Θα ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ και εφαρμογισ του ςυςτιματοσ HACCP και κα ςυντονίηει τθν Ομάδα 
Αςφάλειασ Τροφίμων  
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Θα επιβλζπει τθν παραγωγικι διαδικαςία, κακϊσ και τθ μεριδοποίθςθ των γευμάτων, τόςο ςε κζματα 
αςφάλειασ και υγιεινισ, όςο και ςε κζματα γεφςθσ των παραςκευαηόμενων φαγθτϊν. 

Θα ςυνεργάηεται με το Διαιτολόγο για τθν υλοποίθςθ των διαιτθτικϊν εντολϊν, αλλά και με τουσ 
υπόλοιπουσ εργαηόμενουσ του Τμιματοσ Διατροφισ που είναι υπεφκυνοι για τον ζλεγχο αςφάλειασ 
τροφίμων. 

 

8.1.β Αρμοδιότθτεσ λοιποφ προςωπικοφ 

Οι μάγειροι και το βοθκθτικό προςωπικό  κα  ζχουν τθν ευκφνθ για τθν προετοιμαςία του φαγθτοφ βάςθ 
των διατροφικϊν ςχθμάτων των διαιτολόγων. 

 Οι τραπεηοκόμοι κα ζχουν τθν ευκφνθ τθσ τελικισ διάκεςθσ του φαγθτοφ ςτουσ αςκενείσ ςφμφωνα με τισ   
υποδείξεισ και οδθγίεσ των διαιτολόγων. 

8.2  Οι κακθμερινζσ ςυςτάςεισ και εντολζσ κα δίνονται από τον άμεςο Υπεφκυνο του Τμιματοσ Διατροφι 
και τον Υπεφκυνο τθσ επιτροπισ. Κατά τθν παράδοςθ του δίςκου ςερβιρίςματοσ ςτουσ αςκενείσ, οι 
τραπεηοκόμεσ οφείλουν να τθροφν τουσ κανόνεσ καλισ ςυμπεριφοράσ και ευγζνειασ. Οι προϊςτάμενοι τθσ 
κάκε κλινικισ κα ελζγχουν τθν ςυμπεριφορά και τον τρόπο ςυνεργαςίασ. Ραράπονα των αςκενϊν από τθν 
ςυμπεριφορά των τραπεηοκόμων κα αναφζρονται από τουσ προϊςταμζνουσ και ανάλογα τθ βαρφτθτα 
καταγγελίασ θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου ζχει το δικαίωμα να επιβάλει χρθματικά πρόςτιμα ςτθν 
εταιρεία. 

8.3 Τον κακθμερινό ζλεγχο του τρόπου εργαςίασ ςτο Τμιμα Διατροφισ κα ζχουν οι άμεςοι Υπεφκυνοι ςε 
ςυνεργαςία με τον Ρροϊςτάμενο του Τμιματοσ. Ραράπονα ι αρνθτικζσ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ του 
Ρροϊςταμζνου για τθν ςυμπεριφορά των υπαλλιλων κα αναφζρονται ςτθ διοίκθςθ και ανάλογα τθ 
βαρφτθτα τθσ καταγγελίασ θ Διοίκθςθ του Νοςοκομείου ζχει το δικαίωμα να επιβάλει χρθματικά πρόςτιμα 
ςτθν εταιρεία. 

8.4 Οι υπάλλθλοι τθσ εταιρίασ οφείλουν να εκτελοφν και να υλοποιοφν κάκε οδθγία του Τμιματοσ 
Διατροφισ και τθσ οριςμζνθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ, ϊςτε να περιοριςτεί θ απϊλεια – καταςτροφι των 
ςκευϊν ςερβιρίςματοσ. Θα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ότι τα ςκεφθ ςερβιρίςματοσ του Νοςοκομείου, 
αποτελοφν Δθμόςια περιουςία, και πράξεισ ι παραλιψεισ που ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν απϊλεια ι τθν 
καταςτροφι τουσ αποτελοφν αδίκθμα. Ωσ εκ τοφτου θ διαχείριςι τουσ κα πρζπει να γίνεται με τθν δζουςα 
δεοντολογία, προςοχι, και ευκιξία από όλουσ, είτε πρόκειται για μόνιμο προςωπικό, είτε για 
ςυμβαςιοφχουσ, είτε για χριςτεσ υπθρεςιϊν υγείασ. 

8.5 Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία/επιχείρθςθ παραβαίνει τουσ παραπάνω όρουσ, το Νοςοκομείο 
δικαιοφται, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, να επιβάλει κυρϊςεισ που προβλζπονται από τθ 
διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ. 

 

9. ΠΟΚΝΚΚΕ ΡΗΣΡΕ ΚΤΡΩΕΚ 

9.1. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από ελζγχουσ τθσ επιτροπισ του Νοςοκομείου ότι υπιρξε παρζκκλιςθ 
από τθν ιςχφουςα ςφμβαςθ ι μθ τιρθςθ του ςυςτιματοσ HACCP και των κανόνων υγιεινισ, καλείται ο 
ανάδοχοσ ςε ζγγραφθ παροχι εξθγιςεων. Το Νοςοκομείο ανάλογα με τθν παράβαςθ ζχει τθ δυνατότθτα 
επιβολισ ποινισ, ςφςταςθσ, προςτίμου, ακόμθ και να κθρφξει ζκπτωτο τον ανάδοχο. 

9.2 Σε περίπτωςθ που  το αρμόδιο όργανο, ΕΦΕΤ, διαπιςτϊςει παραλείψεισ ςτθν τιρθςθ του ςυςτιματοσ 
και των κανόνων υγιεινισ φςτερα από ζλεγχο ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου, οι κυρϊςεισ 
βαραίνουν αποκλειςτικά τον ανάδοχο. Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία παραβαίνει τουσ παραπάνω όρουσ, 
το Νοςοκομείο δικαιοφται, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, να τθσ επιβάλει κυρϊςεισ ι να διακόψει τθ 
ςυνεργαςία. 

9.3 Στα πλαίςια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από ελζγχουσ,  ότι δεν τθροφνται 
τα προβλεπόμενα ςτθν εργατικι νομοκεςία, το νοςοκομείο κα μπορεί διακόψει τθ ςυνεργαςία και να 
προβεί ςτισ νόμιμεσ ενζργειεσ. 
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ΜΕΡΟ Γ. ΧΩΡΟΚ ΚΑΚ ΕΞΟΠΛΚΜΟ ΠΟΤ ΙΑ ΔΚΑΣΕΙΟΤΝ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΟΤ ΚΣΚΡΚΑΚΟΤ 
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΚΟΤ.  

Διατίκενται ςτον ανάδοχο για τθν παραςκευι των γευμάτων όλοι οι παρακάτω χϊροι, δομζσ και 
εξοπλιςμοί τθσ νοςοκομειακισ εςτίαςθσ ωσ αυτοί ζχουν ειδικά καταςκευαςτεί ςτο νοςοκομείο.   

Γ.1 ΧΩΡΟΚ- ΔΟΜΕ  

ΜΑΓΕΙΕΙΑ (131) ςυνολικισ επιφάνειασ 827,44 τ.μ. 

Τα ΚΕΝΤΙΚΑ ΜΑΓΕΙΕΙΑ βρίςκονται ςτο κτιριακό τμιμα Γ2, του επιπζδου -1 ςε άμεςθ επικοινωνία με τθν 
αυλι τροφοδοςίασ διά τθσ ειςόδου Ε13, τισ κεντρικζσ αποκικεσ και το εςτιατόριο προςωπικοφ. 

ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ (121) ςυνολικισ επιφάνειασ 239,41 τ.μ. 

Το εςτιατόριο προςωπικοφ (121) χωροκετείται ςτο κτιριακό τμιμα Γ2 του επιπζδου -1. Θ κζςθ του και θ 
μορφολογία του επιτρζπουν να είναι ςε άμεςθ επαφι με το μαγειρείο (131) και το αίκριο. Θ προςπζλαςθ 
του εςωτερικά  γίνεται από τουσ διατμθματικοφσ διαδρόμουσ Δ-1.1, Δ-1.2α και από τουσ κόμβουσ Β,Γ4,Γ5 

Γ.2 .1.  ΕΞΟΠΛΚΜΟ   

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ροςότθτα 

Α. ΚΕΝΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΕΙΟ 

1. Θλεκτρονικόσ ηυγόσ δαπζδου 300 kgr. 1 

2. Ανοξείδωτοσ υγειονομικόσ νιπτιρασ χεριϊν 7 

3. Βάςθ ςάκου χαρτιϊν 1 

4. Τετραόροφεσ ομάδεσ ραφιϊν ρυκμιηόμενου φψουσ 23 

5. Τροχιλατοσ κάδοσ απορριμάτων 25 

6. Αμαξίδιο μεταφορϊν 8 

7. Ψυγείο κάλαμοσ ςυντιρθςθ 2 κυρϊν 6 

8. Τραπζηι εργαςίασ με ςυρτάρια 4 

9. Σετ μαχαιριϊν 5 

10. Λάντηα με 2 λεκάνεσ 4 

11. Μθχανι φορμαρίςματοσ μπιφτεκιϊν 1 

12. Τραπζηι εργαςίασ με ράφι και κζςθ για μθχανι κιμά 1 

13. Ράγκοσ με υγειονομικι επιφάνεια κοπισ 2 

14. Τςιγκζλια ανάρτθςθσ κρεάτων 1 

15. Μθχανι κοπισ κιμά 1 

16. Αμαξίδιο λεκανϊν Gastronom 2/1 3 

17. Επιτοίχιο ράφι 3 

18. Τροχιλατθ λεκάνθ 1 

19. Επιτοίχιο ράφι 1 

20. Επιτραπζηια επιφάνεια κοπισ υγειονομικι 1 

21. Μθχανι κοπισ λαχανικϊν 1 

22. Τραπζηι εργαςίασ με ςυρτάρια 2 

23. Επιτοίχιο ράφι 4 
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24. Τραπζηι εργαςίασ με ςυρτάρια 2 

25. Λάντηα με ενιαία λεκάνθ 1 

26. Ρλυντιριο λαχανικϊν 1 

27. Μθχανι αποφλοίωςθσ πατατϊν 1 

28. Τραπζηι εργαςίασ με ράφι 2 

29. Λάντηα διπλι 1 

30. Τραπεηοερμάριο 1 

21. Επιτοίχιο ερμάριο 2 

32. Μθχανι κοπισ άρτου 1 

33. Συςκευι ανοίγματοσ κονςερβϊν 1 

34. Ρολυμθχανι Blender 1 

35.  Μθχανι κοπισ φετϊν 1 

36. Τραπζηι εργαςίασ με 2 λεκάνεσ & ςυρτάρια 2 

37. Επιτοίχιο διπλό ράφι 2 

38. Τραπζηι εργαςίασ χωρίσ ράφι 1 

39. Επιτραπζηιοσ ηυγόσ 5 kgr. 1 

40. Ικρίωμα ςκευϊν 1 

41. Επίτοιχθ χοάνθ απαγωγισ οςμϊν 2 

42. Μαγειρείο 2 εςτιϊν 2 

43. Φοφρνοσ κυκλοκερμικόσ 12 x GN 1/1 ι 6 x GN 2/1 με βάςθ 1 

44. Αμαξίδιο φοφρνου 1 

45. Τραπζηι εργαςίασ με νεροχφτθ 1 

46. Μθχανι αναμείξεων (mixer) επιτραπζηιο 1 

47. Κεντρικι χοάνθ απαγωγισ οςμϊν με προςαγωγι νωποφ αζρα, φωτιςμό & 
φίλτρα 

1 

48. Bain Marie 1 

49. Μαγειρείο 4 εςτιϊν με φοφρνο 1 

50. Ανατρεπόμενο τθγάνι 80 lt 2 

51. Φοφρνοσ αζρα – ατμοφ κυκλοκερμικόσ 20 x GN 1/1  2 

52. Ρλάκα ζψθςθσ διπλι 1 

53. Βραςτιρασ θλεκτρικόσ 100 lt 2 

54. Μεταφορικι ταινία μεριδοποίθςθσ 1 

55. Φορείο πιάτων – ςκεπαςμάτων 2 

56. Φορείο μπωλ ςοφπασ 2 

57. Αμαξίδιο μαχαιροπιρουνων 6 

58. Αμαξίδιο δίςκων  5 

59. Αμαξίδιο κρφων φαγθτϊν – γλυκϊν  7 
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60. Αμαξίδιο μεταφοράσ δίςκων φαγθτοφ αςκενϊν (20 δίςκων) 2 

61. Αμαξίδιο μεταφοράσ δίςκων φαγθτοφ αςκενϊν (16 δίςκων) 12 

62. άφι κανίςτρων 1 

63. Κάδοσ ακάκαρτων μαχαιροπιρουνων 2 

64. Τραπζηι εργαςίασ με ράφι 1 

65. Λάντηα με 2 λεκάνεσ 1 

66. Τραπεηοερμάριο ςυρόμενων κυρϊν 1 

67. Επιτοίχιο ερμάριο 2 

68. Φορείο πιάτων 2 

69. Τραπζηι πρόπλυςθσ 2 λεκανϊν 2 

70. Ρλυντιριο πιάτων  2 

71. Τραπζηι εξόδου πλυντθρίου 2 

72. Αμαξίδιο κανίςτρων πλυντθρίου 8 

73. Αμαξίδιο μεταφοράσ πιάτων 5 

74. Λάντηα ςκευϊν με λεκάνθ 80 Χ 50 1 

75. Λάντηα ςκευϊν με λεκάνθ 98 Χ 61 1 

76. Ρλυντιριο ςκευϊν  1 

77. Ικρίωμα ςκευϊν  4 

78. Συςκευι πλφςθσ τροχιλατων & δαπζδων 1 

79. Τραπζηι παραλαβισ ακάκαρτων 1 

80. Λάντηα πρόπλυςθσ 1 

81. Ρλυντιριο πιάτων προςωπικοφ 1 

82. Τραπζηι εξόδου πλυντθρίου 1 

83. Τραπεηοερμάριο κακαρϊν 1 

84. Αμαξίδιο περιςυλλογισ δίςκων self service 2 

85. Συςκευι πλφςθσ – απολφμανςθσ 1 

86. Τραπεηοερμάριο με ςυρτάρια 1 

87. Βραςτιρασ γάλακτοσ 1 

88. Μθχανι τςαγιοφ – καφζ  1 

89. Αμαξίδιο λεκανϊν  (δίςκων) GN 2/1 15 

90. Ψυγείο ταχείασ ψφξθσ φαγθτϊν (Blast Chiller) 2 

91. Ρολφπτυχθ κουρτίνα  2 

92. Ψφκτθσ νεροφ self service 1 

93. Υπερυψωμζνο ερμάριο ποτθριϊν 1 

Β. SELF SERVICE/ ΕΣΤΙΑΤΟΙΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 

1. Ζπιπλο παραλαβισ δίςκων, μαχαιροπιρουνων κ.λπ. 1 

2. Bain Marie 3 λεκανϊν GN 1/1 – Θερμοερμάριο 1 
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3. Θερμαινόμενο φορείο πιάτων 1 

4. Ψυγείο με ψυχόμενθ λεκάνθ 1 

5. Ουδζτερο ερμάριο ςερβιρίςματοσ 1 

6. Ψυγείο – κάλαμοσ ςυντιρθςθ 2 κυρϊν 1 

7. Αμαξίδιο δίςκων 1 

8. Αμαξίδιο Bain Marie 3 x GN 1/1 1 

9. Τραπεηοερμάριο ςυρόμενων κυρϊν 1 

10. Επιτοίχιο ερμάριο 1 

11. Λάντηα με 2 λεκάνεσ 1 

12. Μθχανι τςαγιοφ – καφζ 1 

Γ. OFFICE ΦΑΓΘΤΟΥ 

1. Τραπζηι εργαςίασ με νεροχφτθ & ςυρτάρια 7 

2. Ψυγείο 2 κυρϊν – 2 κερμοκραςιϊν 6 

3. Τραπεηοερμάριο 7 

4. Βραςτιρασ γάλακτοσ 5 lt 7 

5. Μθχανι τςαγιοφ – καφζ 7 

6. Ρλυντιριο πιατικϊν – φλυτηανιϊν 6 

7. Τροχιλατο μεταφοράσ πρωϊνϊν 3 επιπζδων 6 

8. Κανάτεσ 3,5 lt 21 

Δ. ΚΙΝΘΤΑ ΕΙΔΘ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ 

1. Δοχεία Gastronom από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 καταςκευαςμζνα με 
ειδικι πρζςςα ςτισ ακόλουκεσ διαςτάςεισ: 

 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x 150 mm 6 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x 100 mm 6 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x  65 mm 6 

 GN 1/2     325 mm x 265 mm x 200 mm 5 

 GN 1/1     325 mm x 530 mm x 100 mm 6 

2. Μθχανι καφζ με δυνατότθτα παραγωγισ 80 φλιτηάνια/ϊρα καταςκευαςμζνθ 
από ανοξείδωτο χάλυβα, με υαλοδείκτθ, ιςχφοσ 2 KW, 220 V, 50 Hz 

1 

3. Ρλάςτθσ διαμζτρου 0,06 cm περίπου και μικοσ 0,45 cm ξφλινοσ με δφο χζρια 3 

4. Ανοιχτιρι κονςερβϊν πάγκου 1 

5. Αυγοδάρτθσ μεγάλοσ ανοξείδωτοσ 1 

6. Αυγοδάρτθσ μικρόσ πλαςτικόσ 1 

7. Τροχοί μαχαιριϊν θλεκτροκίνθτοι 1 

8. Τρόμπα λαδιοφ μεγάλθ πλαςτικι 2 

9. Τςιμπίδεσ ςαλάτασ ανοξείδωτεσ απλζσ 3 

10. Εργαλείο χτυπιματοσ κρζατοσ ανοξείδωτο βάρουσ περίπου 2 κιλϊν 2 
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11. Χωνί ανοξείδωτο διαμζτρου 15 cm περίπου 3 

12. Λεμονοςτίφτθσ θλεκτροκίνθτοσ 2 

13. Ρριόνι χειροκίνθτο 2 

14. Σουρωτιρι ανοξείδωτο διαμ 50cm περίπου με πόδια και 2 χζρια 2 

15. Σανίδα πολλαπλϊν χριςεων διαςτ. 50 x30 x 4,5 cm περίπου 4 

16. Φόρμα πιλαφιοφ 4 

17. Κουτάλεσ ςοφπασ ανοξείδωτεσ  

 Διαμζτρου 6,5 cm χωρθτικότθτασ 0,27 lt – 28 cm μικοσ 3 

 Διαμζτρου  10 cm χωρθτικότθτασ 0,25 lt – 38 cm μικοσ 3 

 Διαμζτρου  18 cm χωρθτικότθτασ 1,00 lt – 45 cm μικοσ 3 

18. Κουτάλεσ τρυπθτζσ ανοξείδωτεσ  

 Διαμζτρου 10 cm χωρθτικότθτασ 32,8 cm μικοσ 5 

 Διαμζτρου 15 cm χωρθτικότθτασ    45 cm μικοσ 3 

19. Ρθροφνεσ ανοξείδωτεσ 60 cm 3 

20. Σπάτουλεσ ανοξείδωτεσ 3 

21. Ψαλίδια για κοτόπουλα 2 

22. Ξφςτρα ψαριϊν 500 mm χειροκίνθτθ 2 

23. Κατςαρόλα με χεροφλια ανοξείδωτθ 18/10  

 3,5 lt 2 

 8 lt 2 

 17 lt 2 

 25 lt 2 

24. Κανάτα κερμομονωτικι για νερό & γάλα, ανοξείδωτθ με καπάκι & κρουνό 3 lt 
περίπου 

6 

25. Κουτάλια φαγθτοφ ανοξείδωτα καλά φινιριςμζνα απλά 124 

26. Κουτάλια τςαγιοφ ανοξείδωτα καλά φινιριςμζνα απλά 36 

27. Μαχαίρια επιτραπζηια ανοξείδωτα καλά φινιριςμζνα απλά 300 

28. Ρθροφνια ανοξείδωτα καλά φινιριςμζνα απλά 108 

29. Μαχαίρια ςτενά 30 cm ανοξείδωτα 3 

30. Μαχαίρια φαρδιά 30 cm ανοξείδωτα 3 

31. Μαχαίρια 12 cm ανοξείδωτα 3 

32. Μαχαίρια 18 cm ανοξείδωτα 3 

33. Μαχαίρια ψωμιοφ 38 cm ανοξείδωτα 2 

34. Μαχαίρια κρζατοσ ανοξείδωτα 5 

35. Μαχαίρια ςαλάτασ 1 

36. Μπαλτάσ μικρόσ 25 cm  2 

37. Μπαλτάσ μεγάλοσ 45 cm 2 
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38. Τθγάνι 368 mm ΙΝΟΧ & πάτο (sandwich) (ανοξ. – αλουμ. – ανοξ.) 3 

39. Δοχείο μζτρθςθσ πλαςτικό, διαφανζσ με ογκομετρικι χάραξθ  

 Των 0,5 lt 2 

 Των 2 lt 2 

40. Δοχείο για πατάτεσ 90 lt ανοξείδωτο με καπάκι και ρόδεσ διαμ. 40 x 70 φψοσ, 2 
χζρια 

1 

41. Σαλτςοδοχείο με μεγάλο χεροφλι 2 lt ανοξείδωτο 3 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Ροςότθτα 

42. Σαλτςοδοχείο 1,5 lt με χεροφλι ανοξείδωτο 3 

43. Σαλτςοδοχεία 3,5 lt ςφυριλατο ανοξείδωτο 3 

44. Σετ λαδόξυδα γυάλινα με βάςθ ανοξείδωτθ 3 

45. Αλατιζρεσ μονζσ γυάλινεσ με καπάκι ανοξείδωτο 3 

46. Βάςθ μπαχαρικϊν ςτρογγυλά Κεντρικισ Κουηίνασ 1 lt περίπου 3 

47. Δίςκοι από κερμοπλαςτικό αντιολιςκθτικό, ανκεκτικό ςτο πλυντιριο  

 Διαςτάςεων GN 1/1 300 

 Διαςτάςεων GN ½ 300 

48. Μπωλ ςοφπασ πλαςτικά 48 

49. Καλφμματα μπωλ πορςελάνθσ  15 

50. Ριάτα ρθχά Φ28 από πορςελάνθ 107 

51. Ριάτα ρθχά Φ18 από πορςελάνθ 159 

52. Ριάτα ρθχά Φ15 από πορςελάνθ 80 

53. Ροτιρια νεροφ 250 ml πορςελάνθσ ειδικοφ νοςοκομειακοφ τφπου 200 

54. Καλφμματα πιάτων Φ28 300 

55. Δοχεία τροφίμων από πολυκαρβονικό υλικό διαφανζσ, κατάλλθλα για 
κερμοκραςίεσ -40ο ζωσ +135ο C 

 

 GN 1/1 x 100 6 

 GN 1/1 x 150 6 

 GN 1/1 x 200 6 

 GN 1/2 x 100 6 

 GN 1/2 x 200 6 

56. Καπάκια από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 με λαβι για δοχεία  

 GN 1/1 12 

 GN 1/2  12 

57. Καπάκια και ςχάρεσ από πολυκαρβονικό υλικό διαφανζσ, κατάλλθλα για 
κερμοκραςίεσ -40ο ζωσ +135ο C 

 

 GN 1/1 12 

 GN 1/2  12 
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Γ.2.2  ΤΠΟΧΡΕΩΕΚ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΧΕΣΚΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΕΞΟΠΛΚΜΟ ΚΑΚ ΣΚ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ 

Στθν εταιρεία κα διατεκεί προσ χριςθ εξοπλιςμόσ o οποίοσ κα παραδοκεί με πρωτόκολλο παράδοςθσ και 
παραλαβισ και  βρίςκεται  ςτισ εγκαταςτάςεισ του Νοςοκομείου μασ. Ο εξοπλιςμόσ κα δοκεί ςε πλιρθ 
λειτουργία. Οι υποψιφιοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα, πριν κατακζςουν τθν προςφορά τουσ, με δικό τουσ 
τεχνικό και παρουςία εκπροςϊπου τθσ Τεχνικισ Διεφκυνςθσ να ελζγξουν τον παραπάνω εξοπλιςμό για να 
πιςτοποιιςουν τθ λειτουργία του. Στθν περίπτωςθ που κεωριςει κάποιοσ υποψιφιοσ, ότι ο εξοπλιςμόσ 
χρειάηεται βελτιϊςεισ ι επιδιορκϊςεισ, προκειμζνου να διαςφαλίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, κα υποβάλλει  πρόταςθ θ οποία κα εξεταςτεί από το Δ. Συμβοφλιο του 
Νοςοκομείου.  Κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το Νοςοκομείο, ο ςυμμετζχων μπορεί να προβεί ςτον απαραίτθτο 
ζλεγχο του εξοπλιςμοφ, τουλάχιςτον μία εβδομάδα πριν τθν θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν. 

Στον ανάδοχο κα δοκοφν κατόψεισ όπου κα φαίνεται χωροταξικά θ κζςθ του εξοπλιςμοφ κακϊσ και 
θλεκτρολογικά ςχζδια. Επίςθσ κα δοκοφν εγχειρίδια οδθγιϊν του καταςκευαςτι του κάκε μθχανιματοσ.  

 

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντθρεί και να παρζχει πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ ςτο ςφνολο του 
εξοπλιςμοφ που κα του παραχωρθκεί προσ χριςθ και να επιςκευάηει τισ τυχόν βλάβεσ με δικι του 
φροντίδα και δαπάνθ. Οι υπάλλθλοι τθσ εταιρείασ οφείλουν να εκτελοφν και να υλοποιοφν κάκε οδθγία 
του Τμιματοσ Διατροφισ και τθσ Τριμελοφσ Επιτροπισ, ϊςτε να περιοριςτεί θ απϊλεια-καταςτροφι των 
ςκευϊν ςερβιρίςματοσ. Τα ςκεφθ ςερβιρίςματοσ αποτελοφν Δθμόςια περιουςία και θ απϊλεια ι 
καταςτροφι τουσ αποτελοφν αδίκθμα. Επιπλζον, ο ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφει το προςωπικό με 
ςκεφθ μιασ χριςθσ για όποιον το επικυμεί. 

Ο ανάδοχοσ, μετά τθ λιξθ ι τθν κακ’ οποιαδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, υποχρεοφται να παραδϊςει 
το ςφνολο του εξοπλιςμοφ ςε πλιρθ λειτουργία. 

Το Νοςοκομείο κα παρζχει κλιματιςμό, ατμό και νερό για κάκε χριςθ. Θ  παροχι ατμοφ από τισ 
ατμογεννιτριεσ του Νοςοκομείου καλφπτεται από το προςωπικό του Νοςοκομείου όλεσ τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και τα 52 πρωινά ωραρίου Σάββατα κάκε ζτουσ. Κάκε ανάγκθ λειτουργίασ των ατμογεννθτριϊν  
εκτόσ των ανωτζρω κα πρζπει να καλφπτεται από προςωπικό του αναδόχου που κα διακζτει, από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, προβλεπόμενα προςόντα και κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Τεχνικισ Διεφκυνςθσ του 
Νοςοκομείου. 

Οι δαπάνεσ κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ, φδρευςθσ, παραγωγισ ατμοφ βαρφνουν το Νοςοκομείο, ενϊ για τισ 
δαπάνεσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ  το Νοςοκομείο κα εγκαταςτιςει μετρθτζσ και κα γίνεται καταμζτρθςθ από 
τριμελι επιτροπι υπαλλιλων του Νοςοκομείου ανά μινα παρουςία εκπροςϊπου του αναδόχου. Ο 
υπολογιςμόσ κα γίνεται με τθν ανοιγμζνθ τιμι μονάδασ ανά kwh, όπωσ προκφπτει από τουσ 
λογαριαςμοφσ του Νοςοκομείου για τθν ίδια περίοδο.  

Ο υπολογιςμόσ των δαπανϊν που βαρφνουν τον ανάδοχο κα γίνεται με τα ιςχφοντα τιμολόγια των 
αντίςτοιχων ΔΕΚΟ (ΔΕΘ) ςε μθνιαία βάςθ, το δε αποτζλεςμα κα υπολογίηεται ςτισ δοςολθψίεσ μεταξφ των 
δφο μερϊν. 

Θ ςυντιρθςθ των κτιριακϊν και θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων παροχισ νεροφ, ατμοφ, 
κλιματιςμοφ-αεριςμοφ και ιςχυρϊν ρευμάτων αποτελεί υποχρζωςθ του Νοςοκομείου εκτόσ των 
περιπτϊςεων βλαβϊν οφειλόμενων ςε ενζργειεσ, παραλείψεισ ι λάκοσ χειριςμοφσ του αναδόχου και των 
ςυνεργατϊν του. Είναι αυτονόθτο ότι οι βλάβεσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του παρόντοσ εδαφίου κα 
επιςκευάηονται εφόςον ανακοινϊνονται ζγκαιρα ςτθν Τεχνικι Διεφκυνςθ του Νοςοκομείου.  

 

ΜΕΡΟ Δ. ΓΕΤΜΑΣΑ 

Δ.1 Ο ανάδοχοσ κα παραςκευάηει υποχρεωτικά τόςα γεφματα, όςα απαιτοφνται για τθ ςίτιςθ των 
αςκενϊν και του προςωπικοφ του Νοςοκομείου (εφθμερεφον προςωπικό), κακϊσ και των ςιτιηόμενων 
που αναφζρονται παραπάνω. Επιπλζον, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τουλάχιςτον 5 ατομικά 
ςκεφθ φαγθτοφ θμερθςίωσ, τόςο ςτο γεφμα όςο και ςτο δείπνο, ςε όποιον  το επικυμεί από το 
εφθμερεφον προςωπικό. 
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Δ.2 Το μενοφ ενδεικτικά πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα παρακάτω είδθ γευμάτων και 
ςυμπλθρωμάτων, τα οποία ο ανάδοχοσ μπορεί να βελτιϊνει τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςε θμζρεσ μεγάλων αργιϊν να προςαρμόηει το μενοφ (παραμονι Χριςτουγζννων, παραμονι 
Ρρωτοχρονιάσ, Χριςτοφγεννα, Ρρωτοχρονιά, Ράςχα, Τςικνοπζμπτθ κλπ). 

Δ.3 Κανζνα είδοσ φαγθτοφ από κάκε ομάδα δεν κα προςφζρεται, περιςςότερεσ από 2 φορζσ τθν 
εβδομάδα. Οι μερίδεσ οι οποίεσ δεν καταναλϊκθκαν  κα διατίκενται ςτο νοςοκομείο, ςτον εφθμερεφοντα 
νοςθλευτι βάρδιασ, για τθ διάκεςι τουσ ςε ιδρφματα κατά τισ οδθγίεσ που κα δίδονται.    

Δ.4 ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ  ΓΕΤΜΑΣΩΝ-ΔΕΚΠΝΟΤ ΓΚΑ ΣΟ  ΕΦΗΜΕΡΕΤΟΝ ΠΡΟΩΠΚΚΟ 

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ/ΔΕΙΡΝΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 

ΟΜΑΔΑ  Α Ηυμαρικά (ςπαγγζτι, λαηάνια, βίδεσ, πζννεσ, κοχφλι) με 
ςάλτςα ντομάτασ & τόνο 

Ηυμαρικά (ςπαγγζτι, λαηάνια, βίδεσ, πζννεσ, κοχφλι) 
φοφρνου με κίτρινα τυριά, ηαμπόν & κρζμα γάλακτοσ 

Ραςτίτςιο 

Σαλάτα + τυρί φζτα ι 
καςζρι + τυρί τριμμζνο + 
ψωμί + ελιζσ (ςε νθςτεία) + 
φροφτο ι γλυκό   

ΟΜΑΔΑ Β Γιουβαρλάκια αυγολζμονο 

Σουτηουκάκια ι κεφτεδάκια με πατάτεσ (τθγανθτζσ, πουρζ, 
φοφρνου) ι πιλάφι 

Μπιφτζκι απλό ι γεμιςτό με πατάτεσ (τθγανθτζσ, πουρζ, 
φοφρνου) ι πιλάφι 

Μουςακάσ Ηυμαρικά (ςπαγγζτι, λαηάνια, βίδεσ, πζννεσ, 
κοχφλι) με κιμά 

Ηυμαρικά (ςπαγγζτι, λαηάνια, βίδεσ, πζννεσ, κοχφλι) με κιμά 

 

Σαλάτα + τυρί φζτα ι 
καςζρι + τυρί τριμμζνο + 
ψωμί + ελιζσ (ςε νθςτεία) + 
φροφτο ι γλυκό   

ΟΜΑΔΑ   Γ Λαδερά (φαςολάκια, αρακάσ, μπάμιεσ) με πατάτεσ 

Πςπρια (φαςόλια, γίγαντεσ, ρεβφκια)                                                        

Γεμιςτά (ντομάτεσ, πιπεριζσ) 

Μπριάμ λαχανικϊν (πατάτεσ, κολοκυκάκια, μελιτηάνεσ) 

Μελιτηάνεσ παπουτςάκια (ςτθν εποχι τουσ) 

Μελιτηάνεσ ιμάμ (ςτθν εποχι τουσ) με πατάτεσ 

Τυρί φζτα  +  ελιζσ (ςε 
νθςτεία) + ψωμί  + φροφτο 
ι γλυκό 

ΟΜΑΔΑ  Δ Χταπόδι ξιδάτο με πατατοςαλάτα   

Χταπόδι κοκκινιςτό με κοφτό μακαρονάκι 

 Σουπιζσ με πιλάφι 

Σαλάτα + τυρί φζτα +  ελιζσ 
+ ψωμί + φροφτο ι γλυκό 
 

ΟΜΑΔΑ   Ε Club ςάντουιτσ 

Ρίτα (τυρόπιτα ι κολοκυκόπιτα ι χορτόπιτα ι πιπερόπιτα ι 
κοτόπιτα) 

Ρίτςα   

Ομελζτα  αυγά, ηαμπόν, λουκάνικο, πατάτεσ τθγανθτζσ  

Ομελζτα λαχανικϊν                      

Σαλάτα + τυρί καςζρι +  
+ψωμί + φροφτο  ι γλυκό 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ Κοτόπουλο φοφρνου με πατάτεσ (τθγανθτζσ, πουρζ, 
φοφρνου)   ι πιλάφι  

Κοτόπουλο κοκκινιςτό με πιλάφι ι ηυμαρικά ι κρικαράκι 

Κοτόπουλο με φαςολάκια ι μπάμιεσ ι αρακά 

Σουβλάκι καλαμάκι  κοτόπουλο με πατάτεσ τθγανθτζσ 

Κοτόπουλο αλά κρεμ με πιλάφι ι πατάτεσ τθγανθτζσ 

Σαλάτα + τυρί  φζτα + τυρί 
τριμμζνο  + ψωμί + φροφτο  
ι γλυκό 

ΟΜΑΔΑ  Η Ψάρι (τςιποφρα) με λαχανικά ι πατάτεσ φοφρνου 

Ψάρι (παγκάςιουσ ι πζρκα) με πατάτεσ φοφρνου ι λαχανικά 

Ψάρι βραςτό ςοφπα (πατάτεσ, καρότα, ςζλινο, κολοκυκάκια) 

Φιλζτο βακαλάου με πατατοςαλάτα ι βραςτά λαχανικά 

Σαλάτα + τυρί φζτα + ελιζσ + 
ψωμί + φροφτο  ι γλυκό 

ΟΜΑΔΑ  Θ Χοιρινι μπριηόλα  με πατάτεσ (τθγανθτζσ, πουρζ, φοφρνου) 

Χοιρινό ςε κομμάτια (κοκκινιςτό ι λεμονάτο) με πατάτεσ 
(τθγανθτζσ, πουρζ, φοφρνου) ι πιλάφι  

Μοςχάρι λεμονάτο με  πατάτεσ (τθγανθτζσ, πουρζ, 
φοφρνου) ι πιλάφι  

Μοςχάρι κοκκινιςτό με ηυμαρικά (ςπαγγζτι, λαηάνια, βίδεσ, 
πζννεσ, κοχφλι, κρικαράκι)  ι πατάτεσ τθγανθτζσ 

Αρνί ςτο φοφρνο με πατάτεσ  

Σαλάτα + τυρί  φζτα + τυρί 
τριμμζνο + ψωμί + φροφτο  
ι γλυκό 

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ 

1 . Οι πρϊτεσ φλεσ (κοτόπουλο, κιμάσ, κρζασ) να είναι ΦΕΣΚΙΕΣ και ΟΧΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ. Τα ψάρια να είναι 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ πρϊτθσ ποιότθτασ εκτόσ τθσ τςιποφρασ (ΦΕΣΚΙΑ) 

2 . Ο κιμάσ να είναι φρζςκοσ, ελαφρά ψιλοκομμζνοσ αλλά ΟΧΙ πολτοποιθμζνοσ 

3 . Για τθν παραςκευι  των ΓΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΕΙΡΝΟΥ να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο 

4. Tα φαγθτά δεν πρζπει να είναι αλμυρά 

5.   Τα φαγθτά κάκε ομάδασ να εναλλάςςονται  

6.  Τα ςυνοδευτικά μποροφν να αλλάξουν (ανάλογα με τθν εποχι και τθν προτίμθςθ)  

7.  Σε αργίεσ & γιορτζσ το μενοφ μπορεί  να διαφοροποιείται 
 

Δ.5 ΠΡΟΜΗΙΕΚΑ ΕΣΟΚΜΩΝ ΓΕΤΜΑΣΩΝ/ΔΕΚΠΝΩΝ ΓΚΑ ΣΟΤ ΑΙΕΝΕΚ: ΕΛΕΤΙΕΡΑ-ΑΝΑΛΑ-ΔΚΑΒΗΣΚΚΑ-ΑΝΑΛΑ 
ΔΚΑΒΗΣΚΚΑ- ΕΛΚΟΠΑΙΟΤ- ΧΟΛΟΚΤΣΟΠΑΙΟΤ- ΟΤΠΕ-ΞΕΝΩΝΕ (ΑΡΓΩ & ΚΡΚΔΑ) 

ΟΜΑΔΑ   Α Κρικαράκι κοκκινιςτό ι χυλοπίτεσ ι ρφηι 

Ηυμαρικά (ςπαγγζτι, λαηάνια, βίδεσ, πζννεσ, κοχφλι) με 
ςάλτςα ντομάτασ & τόνο 

Ραςτίτςιο  

Σαλάτα + τυρί φζτα + τυρί 
τριμμζνο (όπου το φαγθτό 
το απαιτεί) + ψωμί +  
φροφτο  ι ηελζ ι κρζμα ι 
κομπόςτα (για τα ελεφκερα)  

 

Σαλάτα + ανάλατθ μυηικρα 
ι γιαοφρτι + ψωμί + φροφτο 
ι κρζμα ι ηελζ ι κομπόςτα 

(για τα ανάλατα) 
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Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ 
+ ψωμί ςικάλεωσ + φροφτο 
+ κρζμα άγλυκθ (για τα 
διαβθτικά) 

ΟΜΑΔΑ   Β Γιουβαρλάκια  

Κεφτεδάκια  (κοκκινιςτά ι φοφρνου) με πατάτεσ  (φοφρνου, 
πουρζσ) ι πιλάφι 

Μπιφτζκι με πατάτεσ  (φοφρνου, πουρζσ) ι πιλάφι 

Ηυμαρικά (ςπαγγζτι, λαηάνια, βίδεσ, πζννεσ, κοχφλι) με κιμά 

 

Σαλάτα + ψωμί + φροφτο + 
ηελζ ι κρζμα ι κομπόςτα 
(για τα ελεφκερα)  

 

Σαλάτα + ανάλατθ μυηικρα 
ι γιαοφρτι +  ψωμί + 
φροφτο ι κρζμα ι ηελζ ι 
κομπόςτα 

(για τα ανάλατα) 

 

Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ 
+ ψωμί ςικάλεωσ + φροφτο 
+ κρζμα άγλυκθ (για τα 
διαβθτικά) 

ΟΜΑΔΑ   Γ Λαδερό (φαςολάκια, αρακάσ) 

Γεμιςτά (ντομάτεσ, πιπεριζσ) 

Ρατάτεσ φοφρνου ι πατάτεσ γιαχνί 

Μπριάμ (πατάτεσ, κολοκυκάκια, μελιτηάνεσ) 

 
 

Τυρί φζτα  + ψωμί + φροφτο 
ι ηελζ ι κρζμα ι κομπόςτα 
(για τα ελεφκερα)  

 

Ανάλατθ μυηικρα ι 
γιαοφρτι  + ψωμί + φροφτο 
ι κρζμα ι ηελζ ι κομπόςτα 

(για τα ανάλατα) 

 

Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ 
+ ψωμί ςικάλεωσ + φροφτο 
+ κρζμα άγλυκθ (για τα 
διαβθτικά) 

ΟΜΑΔΑ   Δ Κοτόπουλο φοφρνου με πατάτεσ (φοφρνου, πουρζσ) ι  
πιλάφι 

Κοτόπουλο κοκκινιςτό με   ηυμαρικά ι πιλάφι 

Στικοσ βραςτό με πουρζ ι φιδζ ι αςτράκι  

Κοτόπουλο βραςτό με ςοφπα ( ρφηι ι αςτράκι ι πεπονάκι  ι 
πατάτα-καρότο-κολοκυκάκι) 

 

Σαλάτα + τυρί φζτα (+ τυρί 
τριμμζνο όπου το φαγθτό το 
απαιτεί) + ψωμί + φροφτο ι 
κρζμα  ι ηελζ ι κομπόςτα 
(για τα ελεφκερα) 

 

Σαλάτα + ανάλατθ μυηικρα 
ι γιαοφρτι + ψωμί + φροφτο 
ι κρζμα ι ηελζ ι κομπόςτα 
(για τα ανάλατα) 

 

Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ  
+ ψωμί ςικάλεωσ + φροφτο 
+ κρζμα άγλυκθ (για τα 
διαβθτικά) 
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Ψωμί ι φρυγανιά + κρζμα ι 
ηελζ ι κομπόςτα (για 
ζλκοσ/χολι) 

ΟΜΑΔΑ   Ε Ψάρι (παγκάςιουσ ι πζρκα) με πατάτεσ φοφρνου  

Χταπόδι κοκκινιςτό με κοφτό μακαρονάκι 

Ψάρι βραςτό ςοφπα (ρφηι ι πατάτα-καρότο-κολοκυκάκι)  
 

Σαλάτα + ψωμί + φροφτο  ι 
κρζμα ι ηελζ ι κομπόςτα  
(για τα ελεφκερα) 
 
Σαλάτα + ψωμί + φροφτο ι 
κρζμα ι ηελζ ι κομπόςτα 
(για τα ανάλατα) 
 
Σαλάτα  + ψωμί ςικάλεωσ  + 
φροφτο + κρζμα άγλυκθ (για 
τα διαβθτικά) 
 
Ψωμί ι φρυγανιά  + κρζμα ι 
ηελζ ι κομπόςτα 
(για ζλκοσ/χολι) 

ΟΜΑΔΑ  ΣΤ Τυρόπιτα ι  κολοκυκόπιτα ι πιπερόπιτα ι κοτόπιτα ι 
κρεατόπιτα ι μακαρονόπιτα 

Σαλάτα + ψωμί + αυγό 
βραςτό 
+ φροφτο + κρζμα  ι ηελζ ι 
κομπόςτα 

ΟΜΑΔΑ    Η Μοςχάρι  λεμονάτο  με πατάτεσ (φοφρνου, πουρζσ)  ι  ρφηι 

Μοςχάρι κοκκινιςτό με πατάτεσ (φοφρνου, πουρζσ)  ι  ρφηι  
ι ηυμαρικά  

Μοςχάρι ςοφπα (ρφηι ι πατάτα-καρότο-κολοκυκάκι) 

 

Σαλάτα +τυρί φζτα + τυρί 
τριμμζνο (όπου το φαγθτό 
το απαιτεί) + ψωμί + 
φροφτο ι κρζμα  ι  ηελζ ι 
κομπόςτα (για τα ελεφκερα) 

 

Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ 
ι γιαοφρτι  + ψωμί + 
φροφτο ι κρζμα ι ηελζ ι 
κομπόςτα 

(για τα ανάλατα) 

 

Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ 
+ ψωμί ςικάλεωσ + φροφτο 
+  κρζμα άγλυκθ 

(για τα διαβθτικά) 

 

Ψωμί ι φρυγανιά  + κρζμα ι 
ηελζ ι κομπόςτα (για 
ζλκοσ/χολι) 

ΟΜΑΔΑ    Θ Αρνί ςτο φοφρνο με πατάτεσ φοφρνου ι πιλάφι 

Χοιρινό ςε κομμάτια (κοκκινιςτό ι λεμονάτο) με πιλάφι ι 
πατάτεσ (φοφρνου, πουρζσ) 
 

Σαλάτα + τυρί φζτα + τυρί 
τριμμζνο (όπου το φαγθτό 
το απαιτεί) + ψωμί + 
φροφτο ι κρζμα  ι  ηελζ ι 
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 κομπόςτα (για τα ελεφκερα) 

 

Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ 
ι γιαοφρτι + ψωμί + φροφτο 
ι κρζμα ι ηελζ ι κομπόςτα 

(για τα ανάλατα) 

 

Σαλάτα + μυηικρα ανάλατθ 
+ ψωμί ςικάλεωσ  + φροφτο 
+ κρζμα άγλυκθ 

(για τα διαβθτικά) 

ΟΜΑΔΑ   Θ Φιδζσ ι  αςτράκι ι πεπονάκι Φρυγανιά + γιαοφρτι ι 
κρζμα  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ 

1 . Οι πρϊτεσ φλεσ (κοτόπουλο, κιμάσ, κρζασ) να είναι ΦΕΣΚΙΕΣ και ΟΧΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ. Τα ψάρια να είναι 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ πρϊτθσ ποιότθτασ εκτόσ τθσ τςιποφρασ (ΦΕΣΚΙΑ) 

2 . Ο κιμάσ να είναι φρζςκοσ, ελαφρά ψιλοκομμζνοσ αλλά ΟΧΙ πολτοποιθμζνοσ 

3 . Για τθν παραςκευι  των ΓΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΕΙΡΝΟΥ να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ζξτρα παρκζνο ελαιόλαδο 

4. Tα φαγθτά δεν πρζπει να είναι αλμυρά 

5.   Τα φαγθτά κάκε ομάδασ να εναλλάςςονται  

6.  Τα ςυνοδευτικά μποροφν να αλλάξουν (ανάλογα με τθν εποχι και τθν προτίμθςθ)  

7.  Σε αργίεσ & γιορτζσ το μενοφ μπορεί  να διαφοροποιείται 

 

 

Δ.6  ΓΕΤΜΑ-ΔΕΚΠΝΟ  Σο κυρίωσ πιάτο ια ςυνοδεφεται από :  
1.  ςαλάτα εποχισ (από ωμά ι βραςτά λαχανικά πάντα ψιλοκομμζνα)  

2. Ψωμί λευκοφ τφπου & ςικάλεωσ (Ψωμί= 80 γραμμάρια) 

3. Τυρί φζτα ι καςζρι και τυρί τριμμζνο (όπου απαιτείται) (Τυρί φζτα= 70 γραμμάρια) 

4. Φροφτο εποχισ ι ατομικό γλυκό (μθλόπιτα ι κρζμα ςοκολάτα/βανίλια άγλυκθ  ι ηελζ) 

5.  Σαλάτα= ατομικι = 1 πιάτο φροφτου 
 

Δ.7  ΠΡΩΚΝΟ ΑΙΕΝΩΝ ΚΑΚ ΚΡΤΑ ΑΝΣΟΤΪΣ  
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…. 

Δ.8  ΦΑΓΗΣΟ(ΕΣΟΚΜΟ ΠΡΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ) ΒΑΡΟ  ΑΝΑ ΜΕΡΚΔΑ 

ΦΑΓΘΤΟ (ΕΤΟΙΜΟ ΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ) ΚΥΙΩΣ ΡΙΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ 

Club ςάντουιτσ + πατάτεσ τθγανιτζσ =(= 2 τριπλά τοςτ + ντομάτα+ 
μαροφλι+ τυρί κίτρινο+ ηαμπόν γαλοποφλασ + μαγιονζηα) 

  

Αρακάσ/Μπάμιεσ/Φαςολάκια 300gr  

Αρνί ςτο φοφρνο με πατάτεσ φοφρνου ι πιλάφι 250gr 200gr 

Αυγό βραςτό  1 μζτριο  

Βραςτά λαχανικά εποχισ  300gr  

Γεμιςτά (ςτθν εποχι τουσ) 
2 κομμάτια/ 
μερίδα 

 

Γιουβαρλάκια   250gr --- 

Κεφτεδάκια ι ςουτηουκάκια κοκκινιςτά  με πατάτεσ (τθγανθτζσ, πουρζ, 
φοφρνου) ι πιλάφι 

250gr 200gr 

Κολοκυκάκια με Ρατάτεσ γιαχνί 300gr --- 

Κολοκυκόπιτα, Τυρόπιτα, Μακαρονόπιτα, Κρεατόπιτα 300gr  

Κοτόπουλο αλά κρεμ με ριηότο 200gr 200gr 

Κοτόπουλο βραςτό ςοφπα ρφηι /πατάτα- καρότο- κολοκυκάκια 200gr 300gr 

Α/Α ΕΙΔΟΣ Μονάδα 
μζτρθςθσ 

1. Ρρωινό αςκενοφσ (γάλα ι τςάι ι χαμομιλι με ηάχαρθ + φρυγανιά + μαργαρίνθ + 
μαρμελάδα ι μζλι) 

Το πρωινό κα ςερβίρεται ςε πιατάκι με κουταλάκι, μαχαίρι επάλειψθσ, 
χαρτοπετςζτα και ποτιρι για ρόφθμα. Τα  υλικά, θ παραςκευι και θ διανομι 
βαρφνουν τον ανάδοχο. 

Δίςκοσ αςκενοφσ 

2.α) Σάντουιτσ Μ.Τ.Ν. (ψωμί μπαγκζτα + τυρί τοςτ + γαλοποφλα + μαροφλι + ντομάτα) + 
χυμόσ 250 ml (χωρίσ ηάχαρθ) + φρυγανιά ατομικι ςυςκευαςία 

Τεμάχια  

β) Σάντουιτσ Μ.Μ.Α (ψωμί μπαγκζτα + τυρί τοςτ + γαλοποφλα + μαροφλι + ντομάτα) + 
χυμόσ 250ml + φρυγανιά ατομικι ςυςκευαςία 

Τεμάχια  

γ) Σάντουιτσ προςωπικοφ Μ.Ε.Θ. (ψωμί μπαγκζτα + τυρί τοςτ + γαλοποφλα + μαροφλι 
+ ντομάτα) 

Τεμάχια  

δ) Σάντουιτσ προςωπικοφ Χειρουργείου (ψωμί φζτεσ ι  ψωμί μπαγκζτα + τυρί τοςτ + 
γαλοποφλα) 

Τεμάχια 

ε) Σάντουιτσ Αιμοδοτϊν (ψωμί μπαγκζτα + τυρί τοςτ + πάριηα) + χυμόσ 250 ml  Δίςκοσ αιμοδότθ 
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Κοτόπουλο κοκκινιςτό με λαηάνια/χυλοπίτεσ/μακαρόνια/πιλάφι/πουρζ 200gr 250gr 

Κοτόπουλο ςουβλάκι με πατάτεσ φοφρνου ι πιλάφι 250gr 200gr 

Κοτόπουλο ψθτό ι βραςτό με πουρζ/ πατάτεσ φοφρνου/ πιλάφι/ 
κρικαράκι/ μακαρόνια/ βραςτά λαχανικά 

200gr 250gr 

Λαδερά εποχισ  300gr  

Ηυμαρικά με κιμά 250gr 120gr 

Ηυμαρικά με ςάλτςα ντομάτασ και τόνο 250gr 120gr 

Ηυμαρικά με ςάλτςα ντομάτασ  250gr 150gr 

Ηυμαρικά φοφρνου με τυριά, ηαμπόν και κρζμα γάλακτοσ 300gr --- 

Μελιτηάνεσ ιμάμ (ςτθν εποχι τουσ) 300gr --- 

Μελιτηάνεσ παπουτςάκια 
300gr (2 
τεμάχια) 

 

Μοςχάρι βραςτό ι λεμονάτο ι κοκκινιςτό με πιλάφι/πατάτεσ 
τθγανιτζσ/μακαρόνια/κρικαράκι/πατάτεσ φοφρνου/πουρζ/βραςτά 
λαχανικά/ πατάτεσ βραςτζσ 

200gr 200gr 

Μοςχάρι βραςτό με ςοφπα ρφηι ι κρικαράκι ι πεπονάκι ι πατάτα/καρότο 200gr 
300gr (200-300γρ για 
τισ ςοφπεσ) 

Μουςακάσ (ςτθν εποχι του) 300gr  

Μπιφτζκι φοφρνου/γεμιςτό  με πατάτεσ φοφρνου/ 
χόρτα/λαχανικά/πιλάφι/πουρζ 

150gr 250gr 

Πςπρια (γίγαντεσ, φαςόλια, ρεβφκια) 300gr  

Ραςτίτςιο 300gr --- 

Ρατάτεσ φοφρνου 300gr  

Ρίτςα 300gr  

Σάντουιτσ ηαμπόν- τυρί (ψωμί για ςάντουιτσ 130 γρ- ηαμπόν χοιρινό ι 
γαλοποφλασ 50 γρ- τυρί γκοφντα ι καςζρι 50 γρ) 

  

Σοφπα πεπονάκι / αςτράκι (κφβοσ knorr+ λεμόνι) 300gr  

Σοφπα ρφηι – καρότο-ςζλινο- λεμόνι 300gr  

Σουπιζσ με ςπανάκι  300gr  

Χοιρινι μπριηόλα + πατάτεσ φοφρνου/πατάτεσ τθγανιτζσ/ χόρτα/ 
κολοκφκια/ πιλάφι/ μπρόκολο/ κουνουπίδι 

300gr 200gr 

Χοιρινό ςε κομμάτια (λεμονάτο ι κοκκινιςτό) με πιλάφι/ 
πατάτεσ/λαχανικά 

250gr 200gr 

Χταπόδι με μακαροτςίνια  250gr 200gr 

Ψάρι βραςτό (κοκκινόψαρο) ςοφπα (ρφηι ι πατάτα καρότο κλοκυκάκι) 200gr 300gr 

Ψάρι ψθτό  (τςιποφρα, παγκάςιουσ, πζρκα, βακαλάοσ) με βραςτά 
λαχανικά, πατάτεσ φοφρνου 

200gr 200gr 

 

Δ.9  ΕΝΔΕΚΚΣΚΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ   ΚΑΣΡΟΚ 

1οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
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ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Κοτόπουλο φοφρνου με πατάτεσ ι πιλάφι 
(ΣΤ) 

Ρζνεσ φοφρνου (με κίτρινα τυριά- ηαμπόν γαλοποφλασ+ κρζμα 
γάλακτοσ) (Α) 

Μπιφτζκι φοφρνου απλό ι γεμιςτό με 
πατάτεσ ι πιλάφι (Β)  

Ρίτα  + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

Φαςόλια + πίτα (Γ) Κοτόπουλο ελαφρϊσ κοκκινιςτό με κρικαράκι ςτο φοφρνο (ΣΤ) 

Μακαρόνια  με κιμά (Α) Χοιρινι μπριηόλα + πατάτεσ (Θ) 

Ψάρι με πατατοςαλάτα (Η)  Μοςχαράκι λεμονάτο με 

πιλάφι  (Θ)  

Χταπόδι κοκκινιςτό με κοφτό 
μακαρονάκι(Δ) 

Μπιφτζκι φοφρνου πατάτεσ ι πιλάφι (Β) 

Χοιρινι μπριηόλα με πιλάφι (Θ) Ρίτςα ατομικι) + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

2οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Κοτόπουλο ςτο φοφρνο με  πατάτεσ (ΣΤ) Ηυναρικά με ςάλτςα ντομάτασ και τόνο (Α) 

Σουτηουκάκια με πιλάφι  (Β) Ρίτςα ατομικι) + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

Μελιτηάνεσ παπουτςάκια (Γ) Σουβλάκι κοτόπουλο με πατάτεσ τθγανιτζσ (ΣΤ) 

Χοιρινό λεμονάτο με πιλάφι (Θ) ολό κιμά γεμιςτό με πατάτεσ φοφρνου (Β) 

Ψάρι τςιποφρα με λαχανικά (Η)  Κοτόπουλο αλά κρεμ με ριηότο (ΣΤ) 

Ραςτίτςιο (Α) Χοιρινό κοκκινιςτό με πιλάφι  (Θ)   

Αρνί ςτο φοφρνο με πατάτεσ (Θ) Ρίτα + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

3οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Κοτόπουλο φοφρνου με πατάτεσ ι πιλάφι 
(ΣΤ) 

Ρζνεσ φοφρνου (με κίτρινα τυριά- ηαμπόν γαλοποφλασ+ κρζμα 
γάλακτοσ) (Α) 

Κεφτεδάκια κοκκινιςτά με πατάτεσ 
φοφρνου  (Β) 

Ρίτα  + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

Φαςολάκια  + πίτα (Γ) Κοτόπουλο κοκκινιςτό με κρικαράκι (ΣΤ) 

Χοιρινι μπριηόλα με λαχανικά (Θ) Μπιφτζκι φοφρνου απλό ι γεμιςτό με πατάτεσ ι πιλάφι (Β)  

Ψάρι (παγκάςιουσ ι πζρκα) με πατάτεσ 
φοφρνου (Η)  

Μοςχαράκι λεμονάτο με πιλάφι (Θ)  

Μακαρόνια με κιμά (Α) Κοτόπουλο αλά κρεμ με ριηότο (ΣΤ) 

Χοιρινό κοκκινιςτό με πιλάφι ι πατάτεσ (Θ) Club ςάντουιτσ + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

4οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Κοτόπουλο φοφρνου με πατάτεσ (ΣΤ) Μακαρόνια ι λαηάνια με ςάλτςα ντομάτασ και τόνο (Α) 

Μοςχάρι κοκκινιςτό με κρικαράκι  (Θ) Ρίτα + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

Μελιτηάνεσ ιμάμ (Β) Χοιρινό λεμονάτο με ρυηόυο  (ΣΤ) 

Μπιφτζκι γεμιςτό με πατάτεσ φοφρνου (Β) Club ςάντουιτσ + 1 αυγό βραςτό (Ε) 
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Ψάρι τςιποφρα με λαχανικά ι πατάτεσ 
φοφρνου (Η)  

Κοτόπουλο αλά κρεμ με ριηότο (ΣΤ) 

Ραςτίτςιο   (Α) Μοςχάρι λεμονάτο με πιλάφι (Θ) 

Αρνί ςτο φοφρνο με πατάτεσ (Θ) Ρίτα (ι ςάντουιτσ ι πίτςα ατομικι) + 1 αυγό βραςτό (Ε) 

Το κυρίωσ πιάτο κα ςυνοδεφεται από :  

-ςαλάτα εποχισ (από ωμά ι βραςτά λαχανικά πάντα ψιλοκομμζνα)  

-Ψωμί λευκοφ τφπου & ςικάλεωσ 

-Τυρί φζτα & τυρί τριμμζνο (όπου απαιτείται) 

-Φροφτο εποχισ ι ατομικό γλυκό (τάρτα ι μθλόπιτα ι κρζμα καραμελζ ι κρζμα ςοκολάτα/βανίλια ι ηελζ) 

Σαλάτα= ατομικι = 1 πιάτο φροφτου 

Τυρί φζτα= 70 γραμμάρια                                                                                 

Ψωμί= 80 γραμμάρια 

 

Δ.10 ΕΝΔΕΚΚΣΚΚΆ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΚΑ ΕΛΕΤΙΕΡΕ ΔΚΑΚΣΕ-ΑΝΑΛΕ ΔΚΑΚΣΕ  

1οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Κοτόπουλο με  πατάτεσ φοφρνου (Δ) Ρζνεσ φοφρνου (Α) 

Μπιφτζκι φοφρνου με πιλάφι (Β) Ρατάτεσ φοφρνου (Γ) 

Λαδερό (Γ) Κεφτεδάκια κοκκινιςτά με πουρζ (Β)  

Μακαρόνια με κιμά  (Α) Τυρόπιτα (ΣΤ) 

Ψάρι βραςτό ςοφπα (Ε) Κοτόπουλο ψθτό με πιλάφι (Δ) 

Γιουβαρλάκια (Β)  Κρικαράκι κοκκινιςτό (Α) 

Χοιρινό με ρφηι (Θ) Ρατάτεσ φοφρνου (Γ)  

2οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Κοτόπουλο κοκκινιςτό με ηυμαρικά (Δ)  Ρζνεσ φοφρνου (Α) 

Μπιφτζκι φοφρνου με πιλάφι (Β) Ρατάτεσ φοφρνου (Γ) 

Γεμιςτά (ςτθν εποχι τουσ) (Γ) Μοςχάρι ςοφπα (Η) 

Ραςτίτςιο  (Α)   Τυρόπιτα (ΣΤ)  

Ψάρι βραςτό (Ε)  Κοτόπουλο ψθτό με πατάτεσ (Δ) 

Κεφτεδάκια κοκκινιςτά (Β)  Κρικαράκι κοκκινιςτό (Α) 

Χοιρινό λεμονάτο με ρφηι (Θ) Ρατάτεσ φοφρνου (Γ)  

3οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Κοτόπουλο ςοφπα (Δ) Ραςτίτςιο (Α) 

Μπιφτζκι φοφρνου με πιλάφι (Β) Ρατάτεσ φοφρνου (Γ) 

Λαδερό  (Γ) Μοςχάρι λεμονάτο με πουρζ (Η) 
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Ρζνεσ με κιμά (Α)    Τυρόπιτα (ΣΤ)  

Ψάρι βραςτό  (Ε)  Κοτόπουλο ψθτό με πατάτεσ (Δ) 

Γιουβαρλάκια  (Β) Κρικαράκι κοκκινιςτό (Α) 

Μοςχαράκι κοκκινιςτό με πιλάφι (Η)  Κοτόπιτα (ΣΤ) 

4οσ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Στικοσ κοτόπουλου βραςτό με αςτράκι (Δ) Ραςτίτςιο (Α) 

Μπιφτζκι φοφρνου με πιλάφι (Β) Ρατάτεσ φοφρνου (Γ) 

Μπριάμ (Γ) Μοςχάρι λεμονάτο με πουρζ (Η) 

Μακαρόνια με κιμά (Α)    Κολοκυκόπιτα (ΣΤ) 

Ψαρόςουπα (Ε)  Κοτόπουλο ψθτό με πατάτεσ (Δ) 

Κεφτεδάκια κοκκινιςτά με πουρζ  (Β) Κρικαράκι κοκκινιςτό (Α) 

Αρνί με πατάτεσ φοφρνου (Θ)  Ρεπονάκι ι αςτράκι  (Α) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ 

Οι πρϊτεσ φλεσ (κοτόπουλο, κιμάσ, κρζασ) να είναι ΦΕΣΚΙΕΣ και ΟΧΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΕΣ. Τα ψάρια να 
είναι ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ πρϊτθσ ποιότθτασ εκτόσ τθσ τςιποφρασ (ΦΕΣΚΙΑ) 

Ο κιμάσ να είναι φρζςκοσ, ελαφρά ψιλοκομμζνοσ αλλά ΟΧΙ πολτοποιθμζνοσ 

Για τθν παραςκευι  των ΓΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΕΙΡΝΟΥ να χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά ζξτρα παρκζνο 
ελαιόλαδο 

Τα φαγθτά δεν πρζπει να είναι αλμυρά 

Τα φαγθτά κάκε ομάδασ να εναλλάςςονται  

Τα ςυνοδευτικά μποροφν να αλλάξουν (ανάλογα με τθν εποχι και τθν προτίμθςθ)  

Σε αργίεσ & γιορτζσ το μενοφ μπορεί  να διαφοροποιείται 

 

ΓΕΥΜΑ-ΔΕΙΡΝΟ  
Το κυρίωσ πιάτο κα ςυνοδεφεται από :  
-ςαλάτα εποχισ (από ωμά ι βραςτά λαχανικά πάντα ψιλοκομμζνα) )Σαλάτα= ατομικι = 1 πιάτο 
φροφτου) 
-Ψωμί λευκοφ τφπου και ςικάλεωσ (Ψωμί= 80 γραμμάρια) 
-Τυρί φζτα ι καςζρι και τυρί τριμμζνο (όπου απαιτείται) (Τυρί φζτα= 70 γραμμάρια) 
-Φροφτο εποχισ ι ατομικό γλυκό (κομπόςτα ι κρζμα άγλυκθ ι ηελζ) 

 

 

Δ.11. ΕΝΔΕΚΚΣΚΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΚΑ ΣΗ  ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

ΜΕΓΑΛΘ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΡΝΟ 

Χταπόδι κοκκινιςτό με κοφτό μακαρονάκι  Μακαρονάδα με ςάλτςα ντομάτασ  

και ςάντουιτσ νθςτίςιμο 
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Γεμιςτά  Καλαμαράκια τθγανιτά με πατάτεσ τθγανιτζσ   

Φαςολάκια ι αρακάσ με πατάτεσ γιαχνί + 
ςπανακόπιτα ι χορτόπιτα ι κολοκυκόπιτα 
(νθςτίςιμθ) 

 Σουπιζσ με πιλάφι 

 

Ηυμαρικά με καλαςςινά (γαρίδεσ με φρζςκια 
ντομάτα + μυρωδικά) 

Μελιτηάνεσ μπριάμ 

 

Καλαμαράκια τθγανιτά με πατατοςαλάτα  Μακαρονάδα με ςάλτςα ντομάτασ  

και ςάντουιτσ νθςτίςιμο 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Χταπόδι ξυδάτο με πατάτεσ 
φοφρνου 

  

Μαγειρίτςα 

ΚΥΙΑΚΘ ΤΟΥ 
ΡΑΣΧΑ 

Αρνί ψθτό (ςοφβλασ)+ κοκορζτςι+ 
αυγό βραςτό 

Ρζνεσ φοφρνου (με τυριά- ηαμπόν γαλοποφλασ+ 
αυγά+ κρζμα γάλακτοσ) 

ΓΕΥΜΑ/ ΔΕΙΡΝΟ  

Το κυρίωσ πιάτο κα ςυνοδεφεται από :  

-ςαλάτα εποχισ (από ωμά ι βραςτά λαχανικά) 

-Ψωμί λευκοφ τφπου ι ςικάλεωσ 

-Τυρί φζτα + ελιζσ  

-φροφτο εποχισ  

-νθςτίςιμο ατομικό γλυκό (τάρτα, ι μθλόπιτα ι χαλβάσ ι ςιροπιαςτό / τςουρζκι ατομικό (τθν θμζρα του 
Ράςχα)) 

- αναψυκτικό 

 

Δ. 12 ENΔEIKTIKH ΔΚΑΚΣΑ  ΓΚΑ ΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΚΑΒΗΣΗ  ΜΕ Θ ΧΩΡΚ ΑΛΑΣΚ  

Ρρωινό 

- 1 φλιτηάνι  γάλα θμίπαχο 2%  με 1 φζτα ψωμί ι 2 φρυγανιζσ 

- 1 φλιτηάνι τςάι ι χαμομιλι, με 2 φζτεσ ψωμί με βοφτυρο 

(ωσ  φλιτηάνι νοείται θ μεγάλθ κοφπα του καφζ που χωράει 240 ml νερό ι θ μεγάλθ κουτάλα τθσ ςοφπασ) 

Δεκατιανό και απογευματινό 

2 φροφτα ι 1 χυμόσ (χωρίσ ηάχαρθ) 

Μεςθμεριανά ι βραδινά γεφματα  (ΟΛΑ ΤΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΡΟ: 1 φζτα ψωμί ολικισ άλεςθσ 30 
γρ ι 2 φρυγανιζσ ολικισ άλεςθσ, 2 ςπιρτόκουτα φζτα ι 3 ςπιρτόκουτα μυηικρα μαλακι ι ανκότυρο, 1 
κρζμα άγλυκθ ι 1 ηελζ, ςαλάτα ωμά λαχανικά ι βραςμζνα με 3 κ. γλυκοφ ελαιόλαδο) 

- 150 gr  ψάρι άπαχο (γαλζοσ, γλϊςςα, πζρκα, μπακαλιάρο), 2/3 φλιτηανιοφ ρφηι ι κρικαράκι ι μακαρόνια ι 
180 γρ πατάτα 

- 1 μποφτι κοτόπουλο χωρίσ πζτςα ι ςτικοσ κοτόπουλο, 2/3 φλιτηάνι ρφηι ι κρικαράκι ι μακαρόνια ι 180 γρ 
πατάτα 

- 1½  φλιτηάνι φακζσ ι φαςόλια ι ρεβφκια 

- 2 μικρά χοιρινά μπριηολάκια βάρουσ 130 γρ ι 2 μπιφτζκια ι 5 κεφτεδάκια κατςαρόλασ ι 130 γρ μοςχάρι, 
2/3 φλιτηανιοφ ρφηι ι κρικαράκι ι μακαρόνια ι 180 γρ πατάτα 

- 1½ φλιτηάνι φαςολάκια ι αρακάσ ι μπάμιεσ 
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- 2 φλιτηάνια κρεατόςουπα (κοτόςουπα ι μοςχαρόςουπα ι φιδζσ το κρζασ να εμπεριζχεται) 

Τα ςυγκεκριμζνα γεφματα γεννοφν αρκετοφσ ςυνδυαςμοφσ. Οι ποςότθτεσ που ο διαιτολόγοσ δίνει 
αναφζρονται ςε μαγειρεμζνθ τροφι. Οι ποςότθτεσ πρζπει να τθρθκοφν με ςυνζπεια. Ραραδείγματα 
ςυνδυαςμϊν είναι ότι ςτθν 2θ επιλογι μπορεί το κοτόπουλο να μαγειρευτεί ςτθν κατςαρόλα κοκκινιςτό με 
κρικαράκι ι ψθτό ςτο φοφρνο με πατάτεσ.  Επειδι όποιοσ ςερβίρει τα γεφματα είκιςται να ςερβίρει πρωί 
μεςθμζρι και βράδυ, τα φροφτα του δεκατιανοφ κα παραδίδονται το πρωί και του απογευματινοφ το 
μεςθμζρι, ακολουκοφμενα με ζγγραφθ ςφςταςθ να καταναλωκοφν ανάμεςα ςτα κυρίωσ γεφματα. Πςον 
αφορά το ποιεσ μζρεσ κα γίνεται το κάκε γεφμα, ο διαιτολόγοσ δίνει ελευκερία αρκεί όμωσ: 

2 φορζσ τθν εβδομάδα το πολφ θ επιλογι 4 

2 φορζσ τθν εβδομάδα το λιγότερο θ επιλογι 2 

1 φορά τθν εβδομάδα το λιγότερο θ επιλογι 1, 3, 5 

 

Δ.13 ΕΝΔΕΚΚΣΚΚΗ ΔΚΑΚΣΑ ΓΚΑ ΕΛΚΟ ΚΑΚ ΧΟΛΟΚΤΣΟΠΑΙΕΚΑ 

Ακολουκοφνται οι παραπάνω επιλογζσ με τουσ εξισ περιοριςμοφσ: 

Δθμθτριακά και ψωμί: επεξεργαςμζνα (όχι ολικισ), λευκό ψωμί και φρυγανιζσ 

Κρζασ, ψάρια και πουλερικά: μαλακά κρζατα 

Τυριά: μαλακά, τυρί κρζμα, μυηικρα μαλακι 

Λαχανικά και ςαλάτεσ: βραςμζνα λαχανικά με λίγεσ φυτικζσ ίνεσ (π.χ. κολοκφκι καρότο) 

Φροφτα: Χυμοί φροφτων, ϊριμα φροφτα, κομπόςτεσ χωρίσ ςπόρουσ και φλοφδεσ ι ηελζ 

Σοφπεσ: να περιζχουν τισ επιτρεπόμενεσ τροφζσ 

ΟΧΙ ςάλτςεσ, λεμόνι και γιαοφρτι 

Οι επιλογζσ τθσ άλιπου διατθροφνται και ςτουσ αςκενείσ τθσ καρδιολογικισ κλινικισ, χωρίσ προςκικθ 
άλατοσ.  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΔΔΔ –ΣΔΤΓ  

 

1. Ση είλαη ειεθηξνληθή ππεξεζία e-ΔΔΔ/e-ΣΔΤΓ; 

Ρν eΔΔΔΠ είλαη ε εθδνρή ηνπ ΔΔΔΠ απνηππσκέλν σο ειεθηξνληθφ αξρείν ηχπνπ  XML, φπνπ νη πιεξνθνξίεο 
απνζεθεχνληαη βάζεη εηδηθήο ζπκθσλεκέλεο δνκήο (πξφηππν), ήηνη ηνπ κνληέινπ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ 

ΔΔΔΠ (ESPD EDM). Ν ηξφπνο απηφο απνηχπσζεο δηεπθνιχλεη ηελ πιήξε 

απηνκαηνπνηεκέλε/κεραλνγξαθεκέλε δηαρείξηζε ηνπ, ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηξίηα ζπζηήκαηα θαη ηε 
δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε δηάθνξεο επηκέξνπο εζληθέο πιαηθφξκεο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή  
·        - φξηζε έλα πξφηππν γηα ην eΔΔΔΠ, ήηνη ηελ ειεθηξνληθή εθδνρή ηνπ ΔΔΔΠ απνζεθεπκέλε κε δνκεκέλν 

ηξφπν ζε αξρείν ηχπνπ XML, θαη παξέρεη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ κέζσ ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη σο πινπνίεζε αλαθνξάο (reference implementation) ηεο 
ΔΔ. 

Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην eΔΔΔΠ εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ηερλνινγηθά ή/θαη 
επηρεηξεζηαθά κε απνηέιεζκα λα δηαηίζεηαη πιένλ ζε ηξεηο εθδνρέο, ιίγν ή πνιχ κε ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο: 

·         Regulated ESPD EDM v.1.0.x ή «regulated v.1» – Δθδνρή πνπ παξάγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 
Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ 1ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλXML γηα ην ΔΔΔΠ.  

·         Regulated ESPD EDM v.2.0.x ή «regulated v.2» – Δθδνρή πνπ παξάγεη ΔΔΔΠ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML γηα ην 
ΔΔΔΠ.  

·         Self-Contained ESPD EDM v.2.1.x ή «self-contained v.2» («απηνηειήο ηχπνο v.2)» – Δθδνρή πνπ 
παξάγεη ΔΔΔΠ κε ελζσκαησκέλα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ή πιεξνθνξίεο, πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζην 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/tools/espd
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ζρεηηθφ Θαλνληζκφ ηεο ΔΔ, ελψ ηερλνινγηθά βαζίδεηαη ζηελ λεφηεξε 2ε έθδνζε ηεο δνκήο δεδνκέλσλ XML 
γηα ην ΔΔΔΠ.  

Νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ πνπ κπνξεί λα παξέρεη κία ζρεηηθή δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα, 
φπσο απηή ηεο ΔΔ ή ησλ πξφζθαηα αλαπηπρζέλησλ ζε εζληθφ επίπεδν, επηηξέπεη ζε αλαζέηνπζεο 

αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη ζε νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπληάζζνπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 

(επαλα)ρξεζηκνπνηνχλ θαη λα πξνβάινπλ έλα eΔΔΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ έλα ΔΔΔΠ  
·         - απνζεθεπκέλν ζε αξρείν ηχπνπ XML, ήηνη λα παξάγνπλ έλα eΔΔΔΠ (ζε εθδνρή regulated v.1 ή/θαη 

regulated v.2 ή/θαη self-contained v.2) 
·          - απνηππσκέλν ζε αξρείν ηχπνπ PDF 

·          - ζε ραξηί (εθηχπσζε) 
ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε, θάζε θνξά, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε δεκφζηαο 

ζχκβαζεο. 

 Πεκεηψλεηαη φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνθάζηζε θαη αλαθνίλσζε, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο ζηξαηεγηθήο 
ηεο γηα ην eΔΔΔΠ, ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο πξναλαθεξζείζαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο eΔΔΔΠ πνπ 

δηαηεξεί ε ίδηα, κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ 2019! 
 Πην πιαίζην ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο ε ΔΔ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηε δεκηνπξγία αληίζηνηρσλ εζληθψλ πιαηθνξκψλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο eΔΔΔΠζε δηάθνξεο ρψξεο θξάηε-κέιε. Γείηε εδψ ηε ζρεηηθή ιίζηα ηεο 

ΔΔ κε αληίζηνηρα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηέο ηηο  επηκέξνπο πιαηθφξκεο! 
H πιαηθφξκα Promitheus ESPDint ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 

Κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ κέζσ ηνπ κεραληζκνχ Connecting Europe Facility (CEF), αλαπηχρζεθε 
αληίζηνηρε Διιεληθή εζληθή πιαηθφξκα ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ, νλφκαηη Promitheus 

ESPDint.  
Ππγθεθξηκέλα ε πιαηθφξκα Promitheus ESPDint παξέρεη: 

·         - ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

δηαρείξηζεο θαη ησλ ηξηψλ εθδνρψλ (regulated v.1 ή/θαη regulated v.2 ή/θαη self-contained v.2) 
·          - ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο eΡΔΓ ζηελ Διιεληθή 

·          - δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ην eCertis 
Ζ ειιεληθή/εζληθή πινπνίεζε είλαη πιήξσο ζπκβαηή ζε ζρέζε κε άιιεο πινπνηήζεηο ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ eΔΔΔΠ, φπσο 

·          - κε ηελ ππάξρνπζα πινπνίεζε αλαθνξάο (reference implementation) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  
·          - κε ηηο ινηπέο εζληθέο πινπνηήζεηο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ έξγνπ (ESPDint  

·          - κε άιιεο πινπνηήζεηο κέζσ αληίζηνηρσλ έξγσλ ζε ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο (έξγν Nordic) θαη ζηελ 
Ηηαιία.  

Ξξνζνρή 

1.  Γηα ηε ζχληαμε ή ζπκπιήξσζε ηνπ eΔΔΔΠ ή ηνπ eΡΔΓ επηιέμηε ηελ εθδνρή «regulated v.2» φζνλ αθνξά  
δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ην ηξέρσλ Διιεληθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην. 
2. Ζ εθδνρή «regulated v.1» ππνζηεξίδεηαη κφλν γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο: Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ζρεηηθνχ αξρείνπ πνπ έρεη παξαρζεί π.ρ. ζηελ πιαηθφξκα ηεο ΔΔ ή ζε άιιε πιαηθφξκα, 
αιιά δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχληαμεο λένπ eEEEΠ ζε εθδνρή «regulated v.1». 

3.    Κελ ρξεζηκνπνηήζεηε αθφκε ηελ εθδνρή «self-contained v.2. (απηνηειή ηχπν)», φζνλ αθνξά 

δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζηελ Διιάδα, κέρξη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
αλαγθαία αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. 

 

2 . Υξήζε ΔΔΔ/ΣΔΤΓ ζε ειεθηξνληθνύο δηαγσληζκνύο ηνπ ΔΗΓΗ 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζε δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε 

αμία άλσ ησλ εθάζηνηε νξίσλ ηεο ΔΔ, νη νπνίεο θαη δηεμάγνληαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ(ΔΠΖΓΖΠ), θαη εηδηθφηεξα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 
56902/215 Α - ΦΔΘ1924/Β/02.06.2017 θαη ζηελ ππ’ αξηζ. 117384 ΘΑ ΦΔΘ 3821/Β/31.10.2017 πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, πξνηείλεηαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο θαη νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο λα εθαξκφδνπλ ηελ αθφινπζε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ππνβνιήο ΔΔΔΠ κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο δηαρείξηζεο eΔΔΔΠ: 
 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο ζπληάζζνπλ κε ρξήζε κίαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο 

eΔΔΔΠ,  εθείλν ην πξφηππν ΔΔΔΠ πνπ επηζπκνχλ γηα ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ ηνπο, θαη ην παξάγνπλ 

ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ηα νπνία θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή ηνπο.  
 Νη αλαζέηνπζεο αξρέο/αλαζέηνληεο θνξείο, αλαξηνχλ ζην ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ ηα παξαρζέληα αξρεία σο εμήο: 

-          ην πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ ηχπνπ PDF είηε ελζσκαηψλεηαη ζην, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522


 

Σελίδα 70 

θείκελν ηεο δηαθήξπμεο, είηε αλαξηάηαη ην αξρείν ηχπνπ PDF, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, μερσξηζηά 
σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο θαη 

-          ην αξρείν ηχπνπ XML αλαξηάηαη επηθνπξηθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηε δεκηνπξγία κέζσ κίαο  ππεξεζίαο eΔΔΔΠ ηεο ζρεηηθήο 

απάληεζεο ηνπο. 

  Νη νηθνλνκηθνί θνξείο νθείινπλ λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζπκπιεξσκέλν ην πξφηππν 

ΔΔΔΠ φπσο απηφ έρεη νξηζηεί απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο/ηνπο αλαζέηνληεο θνξείο ζηε δηαθήξπμε 
(ήηνη είηε ζην θείκελν απηήο είηε ζην μερσξηζηφ αξρείν ηχπνπ PDF πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

απηήο) ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ PDF ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαηά ηα νξηδφκελα ζην ζρεηηθφ 
ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηε δηαθήξπμε. 

  Γηα ηελ ζχληαμε ή/θαη ζπκπιήξσζε απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηνπ απαηηνχκελνπ ΔΔΔΠ, 

πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αλαξηεκέλν απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο επηθνπξηθφ αξρείν ηχπνπ 
XML. Πηε ζπλέρεηα κέζσ κίαο  ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο eΔΔΔΠ παξάγνπλ ηελ απάληεζε ηνπο ζε 

αξρείν ηχπνπ PDF, ην νπνίν θαη απνζεθεχνπλ,  αξρηθά, ηνπηθά ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ηνπο. 

Πε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρείνπ ηχπνπ XML ζηα ζπλεκκέλα 
ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ’ 

επζείαο ζε κία ππεξεζία eΔΔΔΠ θαη λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔΠ απφ ηελ αξρή: λα ζπκπιεξψλνπλ κε 
επζχλε ηνπο φια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθάζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο απαληήζεηο θαη λα παξάγνπλ αξρείν ηχπνπ PDF 

πξνθεηκέλνπ λα ην ππνγξάςνπλ ςεθηαθά θαη λα ην επηζπλάςνπλ ζηα ζπλεκκέλα ηεο ειεθηξνληθήο 
πξνζθνξά ηνπο ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

 Πρεηηθφο Πχλδεζκνο e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ Γηαηεξείηαη γηα ιόγνπο αξίζκεζεο 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ρέδην ύκβαζεο  

 

                                                                                                      

 

 

 

 

             ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ         

6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                       
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ        

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ       

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 

                                

ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ         

ΞΝΠΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

 (Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α.)                  

  

 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=658730602817833#_msocom_1
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ΔΗΓΝΠ    

 

Πην Αγξιηλην ζήκεξα  ηελ  …………………. ηνπ κελφο……………………………., νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ, απφ ην 

έλα κέξνο, ην Λ.Ξ.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην Αγξίλην, κε ηελ επσλπκία ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ θαη   εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γηνηθεηή 

…………………………………… θαη απφ ην άιιν κέξνο ε Δηαηξεία ……………… Γ/λζε 

………………………Ρει………………………Fax. ………………………….., ΑΦΚ …………………………… , ΓΝ  

…………………… , πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ  …………………………………………………  πξφεδξν ηνπ Γ.Π. 

απηήο βάζεη ηνπ Φ.Δ.Θ ……………………………………………. θαη ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γ.Π……………………………, ν 

νπνίνο , λνκίκσο παξίζηαηαη κε ην δηθαίσκα θαηάξηηζεο  θαη ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο, δήισζαλ, 

ζπλνκνιφγεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ  ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε,  γηα  

ηελ   πξνκήζεηα  πνπ  θαηαθπξψζεθε κε ηηο ππ΄αξηζκ. ……………..,………………..,………………………. απνθάζεηο 

ηνπ Γ.Π. ηνπ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ. 

Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ κε αξ. …../2020 Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ 

Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Άλσ ησλ Νξίσλ (Γηεζλνχο) Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε απφ ην ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ κε CPV …….. θαη ΘΑΔ ………, ζηα 

πιαίζηα ηνπ Ξξνγξακκαηηζκνχ Ξξνκεζεηψλ, Γηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2020-2021, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΓΔΛΗΘΝ 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ - ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ.     

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, 

αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα κέξνπο ησλ εηδψλ ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ ζηνλ δεχηεξν νλνκαδφκελν ζην εμήο 

«Αλάδνρνο» ν  νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ζηελ 

παξνχζα ζχκβαζε πίλαθα, ε νπνία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο  φξνπο ηεο  παξνχζαο ζχκβαζεο, ηνπο 

νπνίνπο, ε Δηαηξεία φπσο παξίζηαηαη θαη εθπξνζσπείηαη, δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί, πσο γλψξηζε (ηνπο φξνπο 

απηνχο) θαη ηνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα θαη νη νπνίνη φξνη, θαηά ηελ πξνο ηνχην, ξεηή δήισζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ,  ζεσξνχληαη νπζηψδεηο θαη ε παξάβαζε απηψλ ζα επηθέξεη ηηο θαηά λφκσλ 

νξηδφκελεο ζπλέπεηεο, ζε βάξνο ηνπ παξαβάηε. Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016 

(ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί «Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ», ην Λφκν 2469/97 

άξζξν 18 θαη ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη θφξνπ, ην Λ.2198/94, ην Λ. 2955/01, ην Λ. 

3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ.3527/09-02-07 

«Θχξσζε Ππκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Λ. 3580/07 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην πνπξγείν 

γείαο  θαη άιιεο δηαηάμεηο», ην Λ. 4255/2014 θαη ινηπέο ηζρχνπζεο. 

ΑΡΘΡΟ 1 

 ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΓΩΝ – ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ – ΣΙΜΔ 

Πηελ παξνχζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, γηα ηα νπνία ε εηαηξεία αλαδείρζεθε 

πξνκεζεπηήο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ηχπνπο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ είδνπο θαζψο θαη ηελ 

ηηκή κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο.  



 

Σελίδα 72 

Νη επί κέξνπο πνζφηεηεο  ησλ θαηαθπξσκέλσλ  εηδψλ, κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ ζηα πιαίζηα ηεο θαηαθπξσζείζαο πίζησζεο 

(πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο). 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα αξκφδηα πνπξγεία, ή ε Λνκαξρία, ή ε .ΞΔ., ή ε ΔΞ, ή άιινο ρνξεγήζεη είδε ζην 

Λνζνθνκείν (απφ ζχκβαζε, δσξεά ή απνζέκαηα) πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο 

ηνπ, κνλνκεξψο ην Λνζνθνκείν θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα 

κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ. 

Νη θξαηήζεηο πνπ αλαινγνχλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ ηηκέο. 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΣΟΠΟ  ΚΑΙ  ΥΡΟΝΟ  ΠΑΡΑΓΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ρα πιηθά ζα παξαδίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηηο απνζήθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ εληφο ηεζζάξσλ (4) 

εκεξψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη εξγάζηκεο εκέξεο απφ 8:00 

– 13:00 κ.κ. 

Πε πεξίπησζε εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ή αξλήζεσο ηνπ πξνκεζεπηή λα αληηθαηαζηήζεη, ηπρφλ, απνξξηθζέλ 

είδνο, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κέξνπο Β΄ ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Λ. 4412/2016. 

         

                  ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ …………..2020 έσο ………….2021,  γηα έλα (1) έηνο [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα 

ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε παξάηαζεο (πξναίξεζε)] ελφο έηνπο , φπνην εθ ησλ δχν νξίσλ –πνζφ ή ρξφλνο- 

επέιζεη πξψην κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα έλα έηνο δελ ζπλεπάγεηαη φηη ην λνζνθνκείν, ζα αζθήζεη 

ππνρξεσηηθά ην δηθαίσκα ηνπ γηα εηήζηα παξάηαζε.  

Γηεπθξίλεζε: Ζ παξάηαζε (πξναίξεζε)]  γηα 12 αθφκε κήλεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο δελ αθνξά ζε 

ππέξβαζε ηφζν ησλ πνζνηήησλ ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, φζν θαη ηεο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 

απηψλ. 

Ζ ζχκβαζε δηαθφπηεηαη απηνδίθαηα θαη χζηεξα απφ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζπλαθζεί ζχκβαζε πξνκήζεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ 6ε γεηνλνκηθή Ξεξηθέξεηα ή άιιν θξαηηθφ θνξέα ή 

ππάξμνπλ άιιεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε 

ηνλ Αλάδνρν κεηά απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 133 ηνπ 

Λ.4412/2016. Πηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο πέξαλ ηεο ακνηβήο γηα ην έξγν, πνπ έρεη εθηειέζεη κέρξη ηελ 

επέιεπζε ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, δελ δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαλέλα επηπιένλ πνζφ σο απνδεκίσζε, 

εθηφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ιχζεο ιφγσ ηεο θαηαγγειίαο, θαζψο θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ έρεη αλαιάβεη έλαληη ηξίησλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ- ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ 

Ζ πιεξσκή ηνπ  αλαδφρνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κεηά απφ ηελ νξηζηηθή-πνζνηηθή 

θαη πνηνηηθή παξαιαβή απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο απφ ην Ρακείν ηνπ Λνζνθνκείνπ  κε έθδνζε 

εληάικαηνο πιεξσκήο επ’ νλφκαηη ηνπ  πξνκεζεπηή, αθνχ πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη 

εθφζνλ δελ εθθξεκεί θακία ζε βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ παξάβαζε ηεο ζχκβαζεο (Ρηκνιφγην, 

Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα, αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο, λνκηκνπνίεζε εθπξνζψπνπ 

θ.ι.π.) . 

Υο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη  ζην αξ. 200 ηνπ Λ. 

4412/2016.  

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

               

ΑΡΘΡΟ 5 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πινπνηήζεη ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο 

Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ………../2020 Γηαθήξπμεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ ηα νπνία απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο Πχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΤΡΩΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

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

πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Λνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο κε αξ. ……/2020 Γηαθήξπμεο.   

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ νξψλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο 

εθηέιεζεο ίζε κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ηεο ηξάπεδαο ………………….. Δπξψ # 

…………………..# αξηζ. εγγπεηηθήο επηζηνιήο …………………….. ηζρχνο κέρξη …………………….. . Ν ρξφλνο ηζρχνο 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ κεγαιχηεξνο 

θαηά ηξεηο κήλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν (έλα έηνο). 

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο αξλεζεί λα ππνγξάςεη εκπξφζεζκα 

ηε ζχκβαζε ή λα θαηαζέζεη Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ 

ηεχρνο, ή λα εθπιεξψζεη εκπξφζεζκα νπνηαδήπνηε άιιε ππνρξέσζή ηνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή 
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ηνπ ζην δηαγσληζκφ, θεξχζζεηαη έθπησηνο, νπφηε ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ.  

ΑΡΘΡΟ 8 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ 

δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Λ. 4412/2016. 

Γηα φια ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχκβαζε απηή, 

ηζρχνπλ νη φξνη ηνπ κε αξ. ……./2020 Γηαθήξπμεο Ζιεθηξνληθνχ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Άλσ ησλ Νξίσλ 

(Γηεζλνχο) Γηαγσληζκνχ, ε νηθνλνκηθνηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο,  θαζψο επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Λ. 4412/2017 (ΦΔΘ 147/Α/2016) πεξί 

Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ. 

Ππκθσλείηαη φηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο, πξφζζεηε ζπκθσλία, παξνρή 

δηεπθνιχλζεσο, παξάηαζεο ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π γίλεηαη θαη απνδείρλεηαη κφλν έγγξαθα απνθιεηζκέλνπ 

θάζε άιινπ κέζνπ απφδεημεο. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο πφιεο ηνπ 

Αγξηλίνπ. 

Ύζηεξα απφ απηά ζπληάρζεθε ε ζχκβαζε ε νπνία αθνχ δηαβάζηεθε θαη βεβαηψζεθε ,ππνγξάθεηαη λφκηκα 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ζε δπν πξσηφηππα. 

Έλα απφ ηα παξαπάλσ πξσηφηππα ηεο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκφδην Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ ηνπ ζην 

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ θαη ην άιιν πήξε ν 

πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

 

      Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ                                                                      Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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