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ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ           
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                           

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                 

ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ                              Αγξέλην,   07/07/2021 
                             Αξηζκ. Πξση.  8457 

ΓΗΔΘΛΠΖ : ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ                                                   
ΡΚΖΚΑ :  ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ                                            

Ραπ. Γ/κζδ : 3μ ΣΙΚ. Δ.Ν. ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ                    
Ρδθ. : 26413-61230,233                                                             
Ξθδνμθμνίεξ : ΒΙΑΣΝ ΘΔΝΓΥΟΑ 

                                                   
 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

 
Γζα ηδκ πνμιήεεζα «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ» βζα ηδ Λμζδθεοηζηή Κμκάδα Αβνζκίμο  ιε ηνζηήνζμ 

ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ ηζιήξ. 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-

ΤΠΗΡΔΙΑ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ», υπςξ ακαθοηζηά πενζβνάθεηαζ ζημ 

πανάνηδια Β ηδξ πανμφζδξ 

ΚΧΓΙΚΟ CPV 39830000-9 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ 

Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ  ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ 

ΡΗΚΖΠ. 

ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

Ξνμτπμθμβζζιυξ βζα ηδ Λ.Κ. Αβνζκίμο ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ εηήζζαξ πνμαίνεζδξ 

(πανάηαζδξ). 58.011,58 € ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο δζηαζχιαημξ ηοπυκ άζηδζδξ 

εκυξ (1) έημοξ πανάηαζδξ (πνμαίνεζδ), 29.005,79 € Ξ/ βζα έκα (1) έημξ ζοιπεν. 

ημο Φ.Ξ.Α + 29.005,79 € δ εκυξ (1) έημοξ  πανάηαζδ(πνμαίνεζδ). 
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ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΔΜΠΣΗ  22/07/2021 Ώξα: 10.00 π.κ. 

ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΛΑΗ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β) 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ Ριδιαηζηά, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο Λμζμημιείμο 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Νζ Ξνμζθμνέξ ζζπφμοκ βζα ηνζαηυζζεξ ελήκηα (360) διενμθμβζαηέξ διένεξ, πνμεεζιία 

πμο ανπίγεζ απυ ηδκ επυιεκδ ηδξ θήλδξ ηδξ πνμεεζιίαξ  οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ 

ΤΜΒΑΗ 

1 έημξ, ιε δζηαίςια ιμκμιενμφξ εηήζζαξ πανάηαζδξ (πνμαίνεζδ). 

ΟΙ ΚΡΑΣΗΔΙ ΟΙ 

ΟΠΟΙΔ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ/ΑΝΑΓΟΥ

Ο  ΔΙΝΑΙ ΟΙ 

ΑΚΟΛΟΤΘΔ: 

α) πέν ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ 0,06%. Πηδκ 

παναπάκς ηνάηδζδ παναηναηείηε επίζδξ ημ ακαθμβμφκ Σανηυζδιμ 3% οπέν 

Γδιμζίμο ηαζ ΝΓΑ πανημζήιμο 20% επί ημο πανημζήιμο. 

α) πέν Ννβακζζιχκ Τοπζηήξ βείαξ (ΦΔΘ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δφμ ημζξ 

εηαηυ). 

β)Ξαναηνάηδζδ θυνμο εζζμδήιαημξ 4% ή 8%, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 24 ημο Λ. 

2198/94 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Γεκ απαζηείηαζ 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Ίζδ ιε ημ 5% ηδξ πνμ ΦΞΑ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ. 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ Πηδκ ζζημζεθίδα ημο Λμζμημιείμο www.hospital-agirnio.gr, ζημ δζαδζηηοαηυ ηυπμ ημο 

ΘΖΚΓΖΠ ηαζ ηδξ ΓΗΑΓΔΗΑ 

 

Ρμ Γεκζηυ Λμζμημιείμ ΑITΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ έπμκηαξ οπυρδ: 

1. Σηο δηαηΪμεηο, όπσο απηΫο ηζρύνπλ : 

1.1. Ρμο Λ. 2955/2001 «Ξνμιήεεζεξ Λμζμημιείςκ ηαζ θμζπχκ ιμκάδςκ οβείαξ ηςκ Ξε.Π.. ηαζ  άθθεξ 

δζαηάλεζξ» (ΦΔΘ Α’ 256 /2-11-2001), υπςξ ζζπφεζ ζήιενα  

1.2  Ρμο Λ. 3329/2005 «Δεκζηυ Πφζηδια βείαξ ηαζ Θμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ θμζπέξ   δζαηάλεζξ» (ΦΔΘ 

Α’ 81 /4-4-2005), υπςξ ζζπφεζ ζήιενα. 

1.3.  Ρμο Λ. 3580/2007 «Ξνμιήεεζεξ Φμνέςκ επμπηεουιεκςκ απυ ημ πμονβείμ βείαξ ηαζ Θμζκςκζηήξ 

Αθθδθεββφδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΘ Α’ 134 /18-6-2007), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ ζήιενα. 

1.4.  Ρζξ δζαηάλεζξ ημο Λ. 3861/2010 «Δκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ιε ηδκ οπμπνεςηζηή ακάνηδζδ κυιςκ ηαζ 

πνάλεςκ ηςκ ηοαενκδηζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ αοημδζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ζημ δζαδίηηομ «Ξνυβναιια Γζαφβεζα» 

ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (Φ.Δ.Θ. 112 Α ́/2010), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ. 

1.5. Ρμο Λ. 3886/2010 «Γζηαζηζηή πνμζηαζία ηαηά ηδ ζφκαρδ Γδιυζζςκ ζοιαάζεςκ − Δκανιυκζζδ ηδξ 

εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ιε ηδκ Νδδβία 89/665/ΔΝΘ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 21δξ Ημοκίμο 1989 (L395) ηαζ ηδκ 

Νδδβία 92/13/ΔΝΘ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 25δξ Φεανμοανίμο 1992 (L 76), υπςξ ηνμπμπμζήεδηακ ιε ηδκ 

Νδδβία 2007/66/ΔΘ ημο Δονςπασημφ Θμζκμαμοθίμο ηαζ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 11δξ Γεηειανίμο 2007 (L 335)» 

(ΦΔΘ Α΄ 173/30.9.2010). 

http://www.hospital-agirnio.gr/
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1.6.  Ρζξ  δζαηάλεζξ ημο Λ. 4013/ 2011: «Πφζηαζδ εκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ ηαζ 

Θεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Κδηνχμο Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ - Ακηζηαηάζηαζδ ημο έηημο ηεθαθαίμο ημο N. 

3588/2007 (πηςπεοηζηυξ ηχδζηαξ ) - Ξνμπηςπεοηζηή δζαδζηαζία ελοβίακζδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ » (Φ.Δ.Θ.204 

Α ́/2011), υπςξ ηνμπμπμζήεδηε ηαζ ζζπφεζ.  

1.7.   Ρμο Λ. 4025/11 (ΦΔΘ. 228/Α/2011) «Ακαζοβηνυηδζδ θμνέςκ Θμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ, Θέκηνα 

Απμηαηάζηαζδξ, Ακαδζάνενςζδ Δ.Π. ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» 

1.8.  Ρμο Λ. 4072/2012 «Βεθηίςζδ επζπεζνδιαηζημφ πενζαάθθμκημξ. ….. ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΘ Α΄ 

86/11.4.2012).   

1.9. Ρμο Λ. 4152/2013 (Φ.Δ.Θ. 107/ Α΄/9-05-2013) Δπείβμκηα ιέηνα εθανιμβήξ ηςκ κυιςκ 4046/2012, 

4093/2012 ηαζ 4127/2013. 

1.10  Ρμο Λ. 4412/2016 «Γδιυζζεξ Ποιαάζεζξ Ένβςκ, Ξνμιδεεζχκ ηαζ πδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ 

Νδδβίεξ 2014/24/ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ)», ηαεχξ ηαζ ηζξ θμζπέξ δζαηάλεζξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ. 

1.11 Ρμο Λ 4497/2017 «Άζηδζδ οπαίενζςκ ειπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, εηζοβπνμκζζιυξ ηδξ 

επζιεθδηδνζαηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». 

1.12 Ρμο Λ. 4610/2019 « Ποκένβεζεξ Ξακεπζζηδιίςκ ηαζ Ρ.Δ.Η., πνυζααζδ  ζηδκ ηνζημαάειζα εηπαίδεοζδ, 
πεζναιαηζηά ζπμθεία, Γεκζηά Ανπεία ημο Θνάημοξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» 

1.13 Ρμο Λ. 4609/2019 (ΦΔΘ A 67 - 03.05.2019) “Οοειίζεζξ Κένζικαξ Ξνμζςπζημφ Δκυπθςκ Γοκάιεςκ, 
Πηναημθμβίαξ, Πηναηζςηζηήξ Γζηαζμζφκδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» 

1.14 Ρμο Λ. 4608/2019 «Ελλθνικι Αναπτυξιακι Τράπεηα και προςζλκυςθ Στρατθγικϊν Επενδφςεων και άλλεσ 

διατάξεισ». 

1.15 Ρμο Λ. 4605/2019 «Δκανιυκζζδ ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ιε ηδκ Νδδβία (ΔΔ) 2016/943 ημο 

Δονςπασημφ Θμζκμαμοθίμο ηαζ ημο Ποιαμοθίμο ...... – Κέηνα βζα ηδκ επζηάποκζδ ημο ένβμο ημο πμονβείμο 

Νζημκμιίαξ ηαζ Ακάπηολδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ [Ξνμζηαζία πνχηδξ ηαημζηίαξ]» 

 

2.  Σηο απνθΪζεηο: 

2.1 Ζ αν. πνςη. 8221/05-07-2021 απυθαζδ ημο Γζμζηδηή ημο κμζμημιείμο ιε ηδκ μπμία εβηνίεδηε δ 

δζεκένβεζα ημο δζαβςκζζιμφ . 

2.2.  Ζ  ανζει.  Απυθαζδ  Ακάθδρδξ πμπνέςζδξ    ΑΓΑ: 6ΛΒΙ46904Κ-ΞΗΘ ηαζ αν. δεζι. 994   βζα ηδ Λ.Κ. 

Αβνζκίμο 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ 

Ποκμπηζηυ Γζαβςκζζιυ βζα ηδκ πνμιήεεζα: «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ» βζα ηδ Λμζδθεοηζηή Κμκάδα 

Αβνζκίμο ιε ηνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά ιυκμ αάζεζ 

ηζιήξ. 

 

Νζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ οπμρήθζμζ πνμιδεεοηέξ, ιπμνμφκ κα οπμαάθθμοκ πνμζθμνά είηε βζα ημ 

ζφκμθμ ηςκ γδημοιέκςκ εζδχκ, είηε βζα μνζζιέκα ιυκμ απυ ηα γδημφιεκα είδδ, ηαζ βζα ημ ζφκμθμ ηδξ 

γδημφιεκδξ πμζυηδηαξ. 

Ξνμζθμνέξ βζα ιένμξ ηςκ γδημφιεκςκ πμζμηήηςκ ηςκ οπυ πνμιήεεζα εζδχκ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ εα 

απμννίπημκηαζ. 
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Θνζηήνζμ ηαηαηφνςζδξ εα είκαζ Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ 

ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ (παιδθυηενδ ηζιή).   

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΣΟΠΟ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Γναθείμ Ξνμιδεεζχκ 

Λμζμημιείμο 

 

     Ηκεξνκελέα: 21/07/2021 

 ΗκΫξα ΣΔΣΑΡΣΗ  Ώξα: 14:00 

κ.κ 

Γναθείμ Ξνμιδεεζχκ 

Λμζμημιείμο 

Ηκεξνκελέα: ΠΔΜΠΣΗ 

22/07/2021 Ώξα: 10.00 

π.κ. 

 

Ν δζαβςκζζιυξ εα δζελαπεεί ζημ Γναθείμ Ξνμιδεεζχκ ημο Λμζμημιείμο ηδκ πνμηαεμνζζιέκδ διενμιδκία ηαζ 

χνα, εκχπζμκ ηδξ ανιυδζαξ Δπζηνμπήξ πμο έπεζ δ μπμία έπεζ μνζζηεί βζα ημ ζημπυ αοηυ, ζφιθςκα ιε ημ 

άνενμ 221 ημο 4412/2016 ηαζ ημ 5771/17-01-2017 έββναθμ –απάκηδζδ ηδξ Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. δ ηθήνςζδ βζα  

ηδκ επζθμβή ηςκ ιεθχκ ηςκ ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ δφκαηαζ κα μνζζεεί ηαζ πςνίξ ηθήνςζδ. 

Ξνμζθμνέξ πμο ηαηαηίεεκηαζ ιεηά ηδκ παναπάκς διενμιδκία ηαζ χνα, είκαζ εηπνυεεζιεξ ηαζ δεκ βίκμκηαζ 

απμδεηηέξ. 

Ξένακ ηδξ ηφνζαξ πνμζθμνάξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ εκαθθαηηζηέξ  πνμζθμνέξ. 

Γζα  πθδνμθμνίεξ ακαθμνζηά ιε ηδ δζαηήνολδ ημο δζαβςκζζιμφ μζ εκδζαθενυιεκμζ ιπμνμφκ κα απεοεφκμκηαζ 

ζημ Γναθείμ Ξνμιδεεζχκ ημο Λμζμημιείμο υθεξ ηζξ ενβάζζιεξ διένεξ ηαζ χνεξ ζημ ηδθέθςκμ: 26413-

61221-233-230. 

Ν Γζαβςκζζιυξ εα δζελαπεεί ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ πμο πενζέπμκηαζ ζηδκ πανμφζα Γζαηήνολδ ςξ ηαζ ηα 

πανανηήιαηά ηδξ, ηα μπμία απμηεθμφκ εκζαίμ ηαζ ακαπυζπαζημ ιένμξ αοηήξ.  

 

1. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» 

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

3. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «πυδεζβια Νζημκμιζηήξ Ξνμζθμνάξ» 

4. ΄ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ» 

5. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ΄ «ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (TEΓ)» 

Γζα υηζ δεκ πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ πανμφζα Γζαηήνολδ εθανιυγμκηαζ μζ πενί πνμιδεεζχκ δζαηάλεζξ ημο 

Γδιμζίμο, υπςξ ζζπφμοκ ηάεε θμνά. 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ 

         

         

                                                                                                            α/α 

                                                                                    ΟΤΚΗ ΔΛΔΝΗ 

                                                                         Γ/ηνζα Ηαηνζηήξ πδνεζίαξ 

                                                                            Ρμο Γ.Λ. Αζη/κίαξ-Λ.Κ. Αβνζκίμο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ «ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»  

 

ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Γζηαίςια ζοιιεημπήξ ζημ Γζαβςκζζιυ ζφιθςκα ιε ημ αν. 25 ημο Λ. 4412/20156 έπμοκ θοζζηά ή κμιζηά 

πνυζςπα ή Δκχζεζξ θοζζηχκ ή/ηαζ κμιζηχκ πνμζχπςκ, Ποκεηαζνζζιμί, πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζε: 

α) ζε ηνάημξ-ιέθμξ ηδξ Έκςζδξ,  

α) ζε ηνάημξ-ιέθμξ ημο Δονςπασημφ Νζημκμιζημφ Σχνμο (Δ.Ν.Σ.),  

Νζ εκχζεζξ ηαζ μζ ημζκμπναλίεξ δεκ οπμπνεμφκηαζ κα θαιαάκμοκ μνζζιέκδ κμιζηή ιμνθή πνμηεζιέκμο κα 

οπμαάθμοκ ηδκ πνμζθμνά. Ζ επζθεβείζα έκςζδ ή ημζκμπναλία οπμπνεμφηαζ κα πνάλεζ ημφημ εάκ 

ηαηαηονςεεί ζε αοηή δ ζφιααζδ εθ υζμκ δ θήρδ μνζζιέκδξ κμιζηήξ ιμνθήξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ 

ζηακμπμζδηζηή εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ν: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ζμζ επζεοιμφκ κα θάαμοκ ιένμξ ζημ Γζαβςκζζιυ πνέπεζ κα ηαηαεέζμοκ έββναθδ ζθναβζζιέκδ πνμζθμνά 

ζηo ανιυδζμ Γναθείμ Ξνμιδεεζχκ ηoο Γεκζημφ Λμζμημιείμο Αζηςθμαηανκακίαξ Λμζδθεοηζηή Κμκάδα ΑΓΟΗΛΗΝ 

ηδκ ηακμκζζιέκδ χνα.  

Ο ρξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ εέλαη ηξηαθόζηεο εμάληα (360) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, 

πξνζκεηξνύκελεο από ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο δηελΫξγεηαο   ηνπ δηαγσληζκνύ. ΠξνζθνξΪ πνπ 

νξέδεη ρξόλν ηζρύνο  κηθξόηεξν ηνπ παξαπΪλσ αλαθεξνκΫλνπ  απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 

 

Ζ πνμζθμνά οπμαάθθεηαζ ζοκηαβιέκδ ή ιεηαθναζιέκδ επζζήιςξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα (εκδιενςηζηά ηαζ 

ηεπκζηά θοθθάδζα ιπμνμφκ κα οπμαάθθμκηαζ ηαζ ζηδκ αββθζηή βθχζζα πςνίξ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ 

ιεηάθναζδ ζηδκ εθθδκζηή), ζε δφμ ακηίηοπα, έκα πνςηυηοπμ ηαζ έκα ακηίβναθμ, ηαζ ιέζα ζε ηαθά 

ζθναβζζιέκμ θάηεθμ (ηονίςξ θάηεθμξ), ζημκ μπμίμ εα ακαβνάθμκηαζ εοηνζκχξ ηα ελήξ: 

1.3.1 - Ζ θέλδ  ΞΟΝΠΦΝΟΑ ή ΑΗΡΖΠΖ ζοιιεημπήξ. 

1.3.2 – Ζ επςκοιία ηδξ ανιυδζαξ πδνεζίαξ (Ακαεέημοζαξ Ανπήξ) πμο δζεκενβεί ημκ δζαβςκζζιυ.  

1.3.3-Ν ανζειυξ  ηδξ δζαηήνολδξ. 

1.3.4-Ν ηίηθμξ ηδξ δζαηήνολδξ. 

1.3.5- Ζ διενμιδκία δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ. 

1.3.6-Ζ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία (διενμιδκία θήλδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ πνμζθμνχκ ή αζηήζεςκ 

ζοιιεημπήξ). 

1.3.7-Ρα ζημζπεία ημο μζημκμιζημφ θμνέα. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεέ από ηελ Σαρπδξνκηθά Τπεξεζέα & ην Πξσηόθνιιν. 

Κέζα ζημ θάηεθμ ηδξ πνμζθμνάξ (ηονίςξ θάηεθμξ), ημπμεεημφκηαζ υθα ηα ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζθμνά 

ζημζπεία  ηαηά πνμηίιδζδ ηαζ πνμξ δζεοηυθοκζδ ηδξ ανιυδζαξ Δπζηνμπήξ ζε λεπςνζζημφξ ζθναβζζιέκμοξ 

θαηέθμοξ ςξ ελήξ: 
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ΦΑΚΔΛΟ Α ιε ηδκ έκδεζλδ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: 

Ξενζθαιαάκεζ ηα δζηαζμθμβδηζηά ημο άνενμο 3 Α ηδξ πανμφζαξ. 

ΦΑΚΔΛΟ Β  ιε ηδκ έκδεζλδ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

Ξενζθαιαάκεζ ηεπκζηά ζημζπεία πνμζθμνάξ  ημο άνενμο 3 Β ηδξ πανμφζαξ. 

ΦΑΚΔΛΟ Γ  ιε ηδκ έκδεζλδ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ξενζθαιαάκεζ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία πνμζθμνάξ ημο άνενμο 3 Γ ηδξ πανμφζαξ. 

Νζ πνμζθμνέξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζώζεηο. Δάκ οπάνπεζ ζηδκ 

πνμζθμνά μπμζαδήπμηε πνμζεήηδ ή δζυνεςζδ, αοηή πνέπεζ κα είκαζ ηαεανμβναιιέκδ ηαζ ιμκμβναιιέκδ 

απυ ημκ πνμζθένμκηα, ημ δε ανιυδζμ υνβακμ παναθααήξ ηαζ απμζθνάβζζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ηαηά ημκ 

έθεβπμ, ιμκμβνάθεζ ηαζ ζθναβίγεζ ηδκ ηοπυκ δζυνεςζδ ή πνμζεήηδ. Ζ πνμζθμνά απμννίπηεηαζ, υηακ 

οπάνπμοκ ζε αοηήκ δζμνεχζεζξ πμο ηδκ ηαεζζημφκ αζαθή, ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο μνβάκμο αλζμθυβδζδξ ηςκ 

πνμζθμνχκ. 

Νζ πνμζθένμκηεξ ιε ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζημ Γζαβςκζζιυ εεςνείηαζ υηζ απμδέπμκηαζ πθήνςξ ηαζ 

ακεπζθοθάηηςξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ Γζαηήνολδξ. 

Ν ηνυπμξ οπμαμθήξ ηςκ ζδζςηζηχκ εββνάθςκ εα βίκεηαζ  είηε ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο κ. 4250/2014 

(Α΄ 94)  είηε ζε απθή θςημηοπία, εθυζμκ ζοκοπμαάθθεηαζ οπεφεοκδ δήθςζδ,  ζηδκ μπμία αεααζχκεηαζ δ 

αηνίαεζά ημοξ ηαζ δ μπμία θένεζ οπμβναθή  έςξ ηαζ δέηα (10) διένεξ,  πνζκ ηδκ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία 

οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ (Λ.4605/19 άνενμ 43 παν. 7Αε, 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ν:  

Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

Δκηυξ ημο θαηέθμο ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ ημπμεεημφκηαζ οπμπνεςηζηά (επί πμζκή απυννζρδξ) ηα 

ακαθενυιεκα ηαηςηένς : 

1. ημ ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) πμο επζζοκάπηεηαζ 

ζοιπθδνςιέκμ απυ ημκ ζοιιεηέπμκηα. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ δ διενμιδκία ηδξ ακςηένς δήθςζδξ εα πνέπεζ κα 

θένεζ διενμιδκία εκηυξ ηςκ ηεθεοηαίςκ δέηα (10) διενμθμβζαηχκ διενχκ πνμ ηδξ ηαηαθδηηζηήξ 

διενμιδκίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ δεκ απαζηείηαζ αεααίςζδ ημο βκδζίμο οπμβναθήξ απυ ανιυδζα 

Γζμζηδηζηή Ανπή ή ηα ΘΔΞ.  

2. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ, εθυζμκ ζοιιεηέπμοκ ζημ δζαβςκζζιυ ιε ακηζπνυζςπυ/ 

εηπνυζςπυ ημοξ, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 93 πεν. δδ ημο Λ. 4412/2016 

3.      ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηδξ παν. 4 ημο άνενμο 8 ημο Λ.1599/1986 (Α'75), υπςξ εηάζημηε ζζπφεζ, υπμο 

κα δδθχκεηαζ υηζ  : 

α) Απμδέπεηαζ ακεπζθφθαηηα ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ.  

β) Ζ πνμζθμνά ζοκηάπεδηε ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ πνμηήνολδξ, ηςκ μπμίςκ μζ     

πνμζθένμκηεξ έθααακ πθήνδ ηαζ ακεπζθφθαηηδ βκχζδ.  

γ) Ρα ζημζπεία πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ πνμζθμνά είκαζ αθδεή ηαζ αηνζαή.  

δ) Ξαναζηείηαζ απυ ηάεε δζηαίςια απμγδιίςζήξ ημο ζπεηζηά ιε μπμζαδήπμηε απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ 

Ανπήξ βζα ακααμθή ή αηφνςζδ – ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ.  
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ε) Ποιιεηέπεζ ζε ιζα ιυκμ πνμζθμνά ζημ πθαίζζμ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ. 

δ) δεκ είκαζ έηπηςημζ ζοιαάζεςκ ένβμο ιε ημ Γδιυζζμ ηαζ δεκ ηεθμφκ οπυ δζαδζηαζία πηχπεοζδξ 

4. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ  πμο κα οπμδεζηκφμοκ ηδκ ζοιιυνθςζδ ζηδκ δζάεεζδ ηςκ πνμσυκηςκ ιε ηδκ 

Γ8δ/Γ.Ξ.μζη.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009)  Θμζκή πμονβζηή Απυθαζδ «Ξενί Δκανιυκζζδξ ηζξ Δθθδκζηήξ 

Λμιμεεζίαξ ηζξ ηδκ Νδδβία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ημο Ποιαμοθίμο ηζξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, πμο αθμνά ηα 

Ηαηνμηεπκμθμβζηά Ξνμσυκηα ηαζ εζδζηυηενα ,κα ηαηαηεεμφκ πζζημπμζδηζηά ηδξ εηαζνείαξ ημο ηαηαζηεοαζηζημφ 

μίημο ημο πνμζθενυιεκμο είδμοξ απυ ηα μπμία κα πνμηφπηεζ μ Δονςπασηυξ ακηζπνυζςπμξ ζε πενίπηςζδ πμο 

μ ηαηαζηεοαζηζηυξ μίημξ έπεζ έδνα εηηυξ Δ.Δ. 

Ζ ακςηένς οπεφεοκδ δήθςζδ κα θένεζ διενμιδκία εκηυξ ηςκ ηεθεοηαίςκ δέηα (10) διενμθμβζαηχκ διενχκ 

πνμ ηδξ ηαηαθδηηζηήξ διενμιδκίαξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ ηαζ δεκ απαζηείηαζ αεααίςζδ ημο βκδζίμο ηδξ 

οπμβναθήξ απυ ανιυδζα δζμζηδηζηή ανπή ή ηα ΘΔΞ, αηυια ηαζ ακ άθθςξ μνίγεηαζ ζηδκ εηάζημηε πνμηήνολδ.  

 

Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πημ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ημπμεεημφκηαζ ηα ηεπκζηά ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ 

ζε δφμ ακηίβναθα πμο πνέπεζ κα είκαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο πανανηήιαημξ Β.   

Δπίζδξ κα ακαθένεηαζ  δ πχνα ηαηαβςβήξ  ημο ηεθζημφ πνμζθενυιεκμο πνμσυκημξ, ακ ημ ηαηαζηεοάγεζ 

μ ίδζμξ,  κα δδθχζεζ ζηδκ πνμζθμνά ημο,  ηδκ επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα ηαηαζηεοήξ ηαζ ημκ ηυπμ 

εβηαηάζηαζήξ ηδξ. 

Ακ δεκ ημ ηαηαζηεοάγεζ μ ίδζμξ  κα δδθχκεηαζ  δ επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα ηαηαζηεοήξ μ ηυπμξ 

εβηαηάζηαζήξ ηδξ,  κα επζζοκάπηεηαζ /Γ  υηζ δ ηαηαζηεοή ημο ηεθζημφ πνμσυκημξ εα βίκεζ απυ ηδκ Δηαζνεία 

ΑΑΑ ζηδ ιμκάδα ηαηαζηεοήξ ΒΒΒ ηαζ μ κυιζιμξ εηπνυζςπμξ/  μ επίζδιμξ ακηζπνυζςπμξ  έπεζ απμδεπεεί ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμιήεεζαξ, ζε πενίπηςζδ ηαηαηφνςζδξ  ζημκ πνμζθένμκηα. 

 Ξνμζθμνά ζηδκ μπμία δεκ εα οπάνπμοκ  μζ ακςηένς δδθχζεζξ  εα απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. 

 

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πημ θάηεθμ ημπμεεημφκηαζ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία, ιε ηδκ ηζιή ηδξ πνμζθμνάξ ζε Δονχ.  

Ακηζπνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.  

Ξνμζθμνέξ πμο εέημοκ υνμ ακαπνμζανιμβήξ ηδξ ηζιήξ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ.  

Νζ ηζιέξ ηςκ Ξνμζθμνχκ δεκ οπυηεζκηαζ ζε ιεηααμθή ηαηά ηδ δζάνηεζα ζζπφμξ ηδξ Ξνμζθμνάξ. Πε 

πενίπηςζδ πμο γδηδεεί πανάηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ ηδξ Ξνμζθμνάξ, μζ οπμρήθζμζ Ακάδμπμζ δεκ δζηαζμφκηαζ, 

ηαηά ηδ βκςζημπμίδζδ ηδξ ζοβηαηάεεζήξ ημοξ βζα ηδκ πανάηαζδ αοηή, κα οπμαάθθμοκ κέμοξ πίκαηεξ ηζιχκ 

ή κα ημοξ ηνμπμπμζήζμοκ. 

Θα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ δ ακηζζημζπία ημο ηςδζημφ είδμοξ ζε ζπέζδ ιε ημκ ηςδζηυ ημο 

Παξαηεξεηεξένπ Σηκώλ. Θαηά ηδκ διενμιδκία ηαηάεεζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, μζ ηζιέξ δεκ επζηνέπεηαζ κα 

είκαζ ακχηενεξ απυ ηζξ ακηίζημζπεξ ηζιέξ ημο Ξαναηδνδηδνίμο Ρζιχκ. (Λ. 3918/2011 άνενμ 13, υπςξ αοηυ 

ηνμπμπμζήεδηε ιε  ημκ Λ. 4052/2012 άνενμ 14). Πε πενίπηςζδ πμο ημ οπυ πνμιήεεζα είδμξ δεκ είκαζ 
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ηαηαπςνδιέκμ ζημ Ξαναηδνδηήνζμ Ρζιχκ ηυηε μζ ηζιέξ δεκ επζηνέπεηαζ κα είκαζ ακχηενεξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ 

πνμτπμθμβζγυιεκδ ηζιή ηδξ δζαηήνολδξ, υπςξ επίζδξ  

 εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ιε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ υηζ δεκ οπάνπεζ ακηζζημίπζζδ ιε ημ Ξ.Ρ.(άνενμ 

8 παν. 4 Λ.1599/1986)  ηαζ 

 κα οπάνπμοκ ζοβηνζηζηά ζημζπεία ηζιχκ απυ πνυζθαημοξ δζαβςκζζιμφξ (ηεθεοηαία ζοκαθεείζα 

ζφιααζδ ιε άθθδ κμζδθεοηζηή ιμκάδα)  πμο κα επζαεααζχκεηαζ ιε παναζηαηζηά, (ζφιααζδ ιε 

μπμζμκδήπμηε δδιυζζμ θμνέα)  

Πε πενίπηςζδ αζοκήεζζηα παιδθήξ μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ, εθανιυγμκηαζ ηα πνμαθεπυιεκα απυ ημ άνενμ 

88 ημο κ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ν: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ν πνυκμξ ζζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαζ ηξηαθόζηεο εμάληα (360) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο, 

πνμζιεηνμφιεκεξ απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ διέναξ δζεκένβεζαξ   ημο δζαβςκζζιμφ. Ξνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ 

ζζπφμξ  ιζηνυηενμ ημο παναπάκς ακαθενμιέκμο  απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. 

Ζ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ εββνάθςξ, εθυζμκ ημφημ γδηδεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή, 

αν. 97 ημο Λ. 4412/2016 πνζκ ηδ θήλδ ηδξ, ηαη΄ ακχηαημ υνζμ βζα πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ημ 

πνμαθεπυιεκμ απυ ηδ δζαηήνολδ. Κεηά ηδ θήλδ ηαζ ημο παναπάκς ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζδξ 

ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, ηα απμηεθέζιαηα ημο δζαβςκζζιμφ οπμπνεςηζηά ιαηαζχκμκηαζ, εηηυξ εάκ δ 

ακαεέημοζα ανπή ηνίκεζ, ηαηά πενίπηςζδ, αζηζμθμβδιέκα υηζ δ ζοκέπζζδ ημο δζαβςκζζιμφ ελοπδνεηεί ημ 

δδιυζζμ ζοιθένμκ, μπυηε μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημκ δζαβςκζζιυ ιπμνμφκ κα επζθέλμοκ, είηε κα παναηείκμοκ 

ηδκ πνμζθμνά ημοξ, εθυζμκ ημοξ γδηδεεί πνζκ ηδκ πάνμδμ ημο ακςηένς ακςηάημο μνίμο, πανάηαζδ ηδξ 

πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπζ. Πηδκ ηεθεοηαία πενίπηςζδ, δ δζαδζηαζία ημο δζαβςκζζιμφ ζοκεπίγεηαζ ιε υζμοξ 

πανέηεζκακ ηζξ πνμζθμνέξ ημοξ.   

ΑΡΘΡΟ 5ν: ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ζ ακαεέημοζα ανπή ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηαζ ηδξ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, 

απμννίπηεζ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, πνμζθμνά βζα ημοξ θυβμοξ πμο μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 91 ημο Λ. 4412/2016.  

Δκαθθαηηζηέξ Ξνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. 

Δάκ ηοπυκ οπμαθδεμφκ εκαθθαηηζηέξ Ξνμζθμνέξ, δεκ εα θδθεμφκ οπυρδ. Ν οπμρήθζμξ Ακάδμπμξ, μ μπμίμξ 

εα οπμαάθθεζ ηέημζαξ θφζδξ πνμηάζεζξ, δεκ δζηαζμφηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα δζαιανηονδεεί βζα ηδκ 

απυννζρδ ηςκ πνμηάζεςκ αοηχκ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ν: ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

Ν Γζαβςκζζιυξ εα δζελαπεεί ηδκ ηαεμνζζιέκδ διένα ηαζ χνα ζημ Γναθείμ Ξνμιδεεζχκ ημο  Λμζμημιείμο 

απυ ηδκ μνζζεείζα Δπζηνμπή δζεκένβεζαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ  ημο Γζαβςκζζιμφ, δ μπμία, αθμφ παναθάαεζ ηζξ 

οπμαθδεείζεξ πνμζθμνέξ εα πναβιαημπμζήζεζ ηδκ απμζθνάβζζδ ηαζ ημκ έθεβπμ αοηχκ. 

1.1 Ζ απμζθνάβζζδ ηςκ θαηέθςκ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ ηεπκζηχκ ηαζ μζημκμιζηχκ 

πνμζθμνχκ βίκεηαζ δδιυζζα ηαζ ζε ιία ζοκεδνίαζδ, πανμοζία ηςκ πνμζθενυκηςκ ή ηςκ κμιίιςξ 

ελμοζζμδμηδιέκςκ εηπνμζχπςκ ημοξ.   
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Ζ ανιυδζα Δπζηνμπή δζεκένβεζαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο δζαβςκζζιμφ, ζε επυιεκδ ηθεζζηή ζοκεδνίαζδ, ηδκ ίδζα 

ή ζε δζαθμνεηζηή ιένα, πνμααίκεζ ζηδκ ηαηαπχνζζδ, αλζμθυβδζδ ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ ηςκ πνμζθμνχκ ζε 

πναηηζηυ ημ μπμίμ ζοκηάζζεζ ηαζ πνμηείκεζ ηδκ ηαηαηφνςζδ ημο δζαβςκζζιμφ.   

Σν αλσηΫξσ πξαθηηθό εγθξέλεηαη κε απόθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ηνπ λνζνθνκεένπ θαη 

θνηλνπνηεέηαη ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο. 

 

1.2 Πξόζθιεζε γηα Τπνβνιά Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο  

Κεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ, ημ βναθείμ πνμιδεεζχκ  εζδμπμζεί εββνάθςξ ημκ πνμζθένμκηα 

ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ («πνμζςνζκυ ακάδμπμ») βζα κα οπμαάθεζ εκηυξ πνμεεζιίαξ 

δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ ζε αοηυκ, ηα πνςηυηοπα ή 

ακηίβναθα, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 1 ημο κ. 4250/2014, ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ πμο 

απμδεζηκφμοκ ηα υζα δδθχεδηακ ζηα ιένδ ΗΗ, ΗΗΗ ημο ΡΔΓ. Ρα δζηαζμθμβδηζηά οπμαάθθμκηαζ ειπνυεεζια 

ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, μ μπμίμξ παναδίδεηαζ ζηδκ ανιυδζα επζηνμπή. 

Ακ δεκ πνμζημιζζεμφκ ηα παναπάκς δζηαζμθμβδηζηά ή οπάνπμοκ εθθείρεζξ ζε αοηά πμο οπμαθήεδηακ 

πανέπεηαζ πνμεεζιία ζημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ κα ηα πνμζημιίζεζ ή κα ηα ζοιπθδνχζεζ εκηυξ πέκηε (5) 

διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ ζε αοηυκ. Ζ Ανπή ιπμνεί κα παναηείκεζ ηδκ ςξ 

άκς πνμεεζιία, εθυζμκ αζηζμθμβείηαζ αοηυ επανηχξ ηαζ ηαη’ ακχηαημ υνζμ βζα πέκηε (5) επζπθέμκ διένεξ. 

Ακ, ηαηά ημκ έθεβπμ ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ δζαπζζηςεεί υηζ ηα ζημζπεία πμο δδθχεδηακ είκαζ 

ρεοδή ή ακαηνζαή ή μ πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ δεκ οπμαάθεζ ζημ πνμηαεμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηα 

απαζημφιεκα πνςηυηοπα ή ακηίβναθα ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ ή ακ απυ ηα παναπάκς δζηαζμθμβδηζηά 

πμο πνμζημιίζεδηακ κμιίιςξ ηαζ ειπνμεέζιςξ, δεκ απμδεζηκφεηαζ δ ιδ ζοκδνμιή ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ 

ηςκ ιενχκ ΗΗΗ.Α, ΗΗΗ.Β ηαζ ΗΗΗ.Γ ημο ΡΔΓ ή δ πθήνςζδ ιζαξ ή πενζζζυηενςκ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ηνζηδνίςκ πμζμηζηήξ επζθμβήξ ημο IV.A, ηυηε εθανιυγμκηαζ, ηαηά πενίπηςζδ, μζ δζαηάλεζξ ηςκ παν. 3 έςξ 5 

ημο άνενμο 103 ημο Λ. 4412/2016 υπςξ αοηά ηνμπμπμζήεδηακ ιε ημ άνενμ 107 ημο Λ. 4497/2017. 

Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ ζφκηαλδ πναηηζημφ απυ ηδκ 

ανιυδζα επζηνμπή ηαζ ημο ζημ ΓΠ  βζα ηδ θήρδ απυθαζδξ είηε βζα ηδ ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ (ζφιθςκα ιε 

ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ) είηε βζα ηδκ ηαηαηφνςζδ ημο απμηεθέζιαημξ ημο δζαβςκζζιμφ. Ρα απμηεθέζιαηα ημο 

εθέβπμο ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ, επζηονχκμκηαζ ιε ηδκ εκ θυβς απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ (Ξναθ. 

άνενμ 105 ημο Λ. 4412/2016) υπςξ αοηυ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ άνενμ 107 ημο Λ. 4497/2017. 

Ρμ ακςηένς πναηηζηυ εβηνίκεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ημο κμζμημιείμο ηαζ ημζκμπμζείηαζ 

ζημοξ ζοιιεηέπμκηεξ. 

 

1.2.1. ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθύξσζεο (ΑπνδεηθηηθΪ ΜΫζα) γηα ηα νπνέα ηζρύνπλ νη δηαηΪμεηο ηνπ 

Ν. 4605/19 Ϊξζξν 43 παξ.7αδ   

Ρα δζηαζμθμβδηζηά ηαηαηφνςζδξ (απμδεζηηζηά ιέζα) πμο ηαθείηαζ κα οπμαάθεζ μ πνμζςνζκυξ ακάδμπμξ 

ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ κα οπμαάθθεζ ζε ηθεζζηυ θάηεθμ είκαζ ηα ελήξ: 

Α)Γζα ηα υζα δδθχεδηακ ζημ ιένμξ ΗΗΗ.Α ημο ΡΔΓ(Ιυβμζ απμηθεζζιμφ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε πμζκζηέξ 

ηαηαδίηεξ), απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο (έηδμζδξ ηεθεοηαίμο ηνζιήκμο απυ ηδκ έββναθδ πνυζηθδζδ)  ή 
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εθθείρεζ αοημφ, ζζμδφκαιμ εββνάθμο πμο εηδίδεηαζ απυ ανιυδζα δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή ανπή, απυ ημ μπμίμ 

πνμηφπηεζ υηζ πθδνμφκηαζ αοηέξ μζ πνμτπμεέζεζξ. Ρμ πανυκ δζηαζμθμβδηζηυ εηδίδεηαζ βζα ηαεέκα απυ ηα 

πνυζςπα πμο οπμβνάθμοκ ημ ΡΔΓ.  

Β)Γζα ηα υζα δδθχεδηακ ζημ ιένμξ ΗΗΗ.Β ημο ΡΔΓ (Ιυβμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηααμθή θυνςκ ή 

εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ) : 

Η)  βζα ηδκ ηαηααμθή θυνςκ, απμδεζηηζηά εκδιενυηδηαξ (ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ) βζα πνέδ πνμξ 

ημ εθθδκζηυ δδιυζζμ ηαηά ηδκ διενμιδκία οπμαμθήξ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ. 

ΗΗ)βζα ηδκ ηαηααμθή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΛΖΚΔΟΝΡΖΡΑ), πζζημπμζδηζηά 

πμο εηδίδμκηαζ απυ ηδκ ανιυδζα, ηαηά πενίπηςζδ, ανπή ημο εθθδκζημφ ηνάημοξ, πενί ημο υηζ έπμοκ 

εηπθδνςεεί μζ οπμπνεχζεζξ ημο θμνέα, υζμκ αθμνά ζηδκ ηαηααμθή ηςκ εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ ζζπφμοζα εθθδκζηή κμιμεεζία (εα αθμνά ηδκ ηφνζα ηαζ ηδκ επζημονζηή αζθάθζζδ) ηαηά ηδκ 

διενμιδκία οπμαμθήξ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηαηφνςζδξ. 

Ρα πανυκηα δζηαζμθμβδηζηά οπμαάθθμκηαζ βζα ημκ μζημκμιζηυ θμνέα –πνμζςνζκυ ακάδμπμ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο είκαζ έκςζδ βζα ηάεε θμνέα – ιέθμξ ηδξ (άνενμ 80 κ. 4412/2016 .  

Ρα πζζημπμζδηζηά αζθαθζζηζηήξ ηαζ θμνμθμβζηήξ εκδιενυηδηαξ δεκ ηαθφπημοκ πνμβεκέζηενμ ηδξ 

έηδμζήξ ημοξ πνμκζηυ δζάζηδια. Ιυβς ημο ζφκημιμο, ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ, πνυκμο ζζπφμξ αοηχκ ηςκ 

πζζημπμζδηζηχκ πμο εηδίδμκηαζ απυ διεδαπμφξ θμνείξ, μζ μζημκμιζημί θμνείξ πνέπεζ κα ιενζικμφκ κα 

απμηημφκ εβηαίνςξ πζζημπμζδηζηά ηα μπμία κα ηαθφπημοκ ηαζ ημκ πνυκμ οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ή αίηδζδξ 

ζοιιεημπήξ, ζφιθςκα ιε ηα εζδζηυηενα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 104 ημο κ. 4412/2016, πνμηεζιέκμο κα ηα 

οπμαάθμοκ, εθυζμκ ακαδεζπεμφκ πνμζςνζκμί ακάδμπμζ.  

Γ) Γζα ηα υζα δδθχεδηακ ζημ Κένμξ ΗΗΗ.Γ ημο ΡΔΓ (Ιυβμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε αθενεββουηδηα ή 

επαββεθιαηζηυ πανάπηςια).  

Δζδζηυηενα βζα ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ ζηδκ Δθθάδα, ηα πζζημπμζδηζηά υηζ 

δεκ ηεθμφκ οπυ πηχπεοζδ, πηςπεοηζηυ ζοιαζααζιυ ή οπυ ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ ή υηζ δεκ έπμοκ οπαπεεί 

ζε δζαδζηαζία ελοβίακζδξ, εηδίδμκηαζ απυ ημ ανιυδζμ Ξνςημδζηείμ ηδξ έδναξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα. Ρμ 

πζζημπμζδηζηυ υηζ ημ κμιζηυ πνυζςπμ δεκ έπεζ ηεεεί οπυ εηηαεάνζζδ ιε δζηαζηζηή απυθαζδ εηδίδεηαζ απυ ημ 

μζηείμ Ξνςημδζηείμ ηδξ έδναξ ημο μζημκμιζημφ θμνέα, ημ δε πζζημπμζδηζηυ υηζ δεκ έπεζ ηεεεί οπυ εηηαεάνζζδ 

ιε απυθαζδ ηςκ εηαίνςκ εηδίδεηαζ απυ ημ Γ.Δ.Κ.Ζ., ζφιθςκα ιε ηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ, ςξ ηάεε θμνά 

ζζπφμοκ. Ρα θοζζηά πνυζςπα (αημιζηέξ επζπεζνήζεζξ) δεκ πνμζημιίγμοκ πζζημπμζδηζηυ πενί ιδ εέζεςξ ζε 

εηηαεάνζζδ. 

Ρα πανυκηα δζηαζμθμβδηζηά οπμαάθθμκηαζ βζα ημκ μζημκμιζηυ θμνέα – πνμζςνζκυ ακάδμπμ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο είκαζ έκςζδ βζα ηάεε θμνέα – ιέθμξ ηδξ.   

Ζ Ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα γδηήζεζ απυ ημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ κα οπμαάθθεζ ιαγί ιε ηα οπυθμζπα 

δζηαζμθμβδηζηά ηαηαηφνςζδξ ημο πανυκημξ άνενμο ηαζ υζα ή υπμζα πζζημπμζδηζηά ακαθένμκηαζ ζηζξ ηεπκζηέξ 

πνμδζαβναθέξ βζα ηα οθζηά πμο εα πνδζζιμπμζεί ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ γδημφκηαζ ζημ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ ηδξ πανμφζαξ δζαηήνολδξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ν: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  
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Ζ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ηδξ ανιυδζαξ 

επζηνμπήξ ζημκ πνμιδεεοηή ιε ηδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά πμο 

πνμζδζμνίγεηαζ αάζεζ ηδξ ηζιήξ (παιδθυηενδ ηζιή), εη ηςκ οπμρδθίςκ ηςκ μπμίςκ μζ πνμζθμνέξ έπμοκ 

ηνζεεί απμδεηηέξ, ιε αάζδ ημοξ υνμοξ ηδξ πανμφζαξ ηαζ ηζξ δζαηάλεζξ ημο  Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-

2014 Άνενμ 47 Ξαναηδνδηήνζμ ηζιχκ) ηαζ αθμφ έπεζ μθμηθδνςεεί δ ηαηάεεζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ .  

Ζ ακαημίκςζδ ηδξ ηαηαηφνςζδξ ημο Γζαβςκζζιμφ βίκεηαζ εββνάθςξ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή, ζφιθςκα ιε 

ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 105 ημο Λ. 4412/216.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ν: ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

Ζ Ακαεέημοζα Ανπή, ιεηά απυ ζπεηζηή βκςιμδυηδζδ ηδξ Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ ηςκ Απμηεθεζιάηςκ ημο 

Γζαβςκζζιμφ, δζαηδνεί ημ δζηαίςια: 

α. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ, αηφνςζδ ή δζαημπή ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ , 

πςνίξ κα ακαθαιαάκεζ μπμζαδήπμηε οπμπνέςζδ έκακηζ ηςκ πνμζθενυκηςκ ηαζ ακελάνηδηα απυ ημ ζηάδζμ 

μπμζαδήπμηε δζαδζηαζίαξ πμο μδδβεί ζηδ ζφκαρδ ηδξ ζφιααζδξ ή υηακ έηηαηηεξ πενζζηάζεζξ ηαεζζημφκ 

αδφκαηδ ηδκ ηακμκζηή εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ.  

β. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηδκ επακάθδρή ημο ιε ηνμπμπμίδζδ ή ιδ ηςκ υνςκ ηαζ 

ηςκ πνμδζαβναθχκ ηδξ Γζαηήνολδξ 

γ. κα απμθαζίζεζ ηδ ιαηαίςζδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ κα πνμζθφβεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ δζαπναβιάηεοζδξ, εθ’ 

υζμκ ζζπφμοκ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο πνμαθέπμκηαζ ζηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πενί δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ν: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ   

Κεηά ηδκ επέθεοζδ ηςκ εκκυιςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ, δ ακαεέημοζα ανπή 

πνμζηαθεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέθεεζ βζα ηδκ οπμβναθή ημο ζοιθςκδηζημφ εκηυξ πέκηε (5) διενχκ απυ ηδκ 

ημζκμπμίδζδ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδζηήξ πνυζηθδζδξ. 

 Ακ πενάζεζ δ πνμεεζιία ηςκ ακςηένς πέκηε (5) διενχκ πςνίξ μ Ακάδμπμξ κα έπεζ πανμοζζαζηεί βζα 

κα οπμβνάρεζ ηδ Πφιααζδ, ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ηαζ δ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ πνμζθένμκηα πμο 

οπέααθε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά. Ακ ηακέκαξ 

απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ πνμζέθεεζ βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ, δ δζαδζηαζία ακάεεζδξ 

ιαηαζχκεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ πενίπηςζδ δ' ηδξ παν. 2 ημο άνενμο 106 ημο Λ. 4412/2016. 

 Ζ δζάνηεζα ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ εα είκαζ βζα 1 έημξ ιε απμηθεζζηζηυ δζηαίςια ημο κμζμημιείμο βζα 

άζηδζδ (1) εηήζζαξ  πανάηαζδξ (πνμαίνεζδ), υπμζμ εη ηςκ δφμ μνίςκ –πμζυ ή πνυκμξ- επέθεεζ 

πνχημ.   

 Ζ ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί, οπυ ηζξ πνμτπμεέζεζξ πμο μνίγμοκ μζ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ κα ηαηαββείθεζ 

ηδ ζφιααζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ οπυ ημοξ υνμοξ ημο άνενμο 133 ημο Λ. 

4412/2016. 

 Δπζζδιάκεηαζ υηζ, ζε πενίπηςζδ άζηδζδξ ημο δζηαζχιαημξ εηήζζαξ πνμαίνεζδξ απυ ημ κμζμημιείμ, δ 

κέα ζφιααζδ, δ μπμία εα πνμηφρεζ, εα αθμνά ηα ίδζα είδδ ηαζ ηζξ ακηίζημζπεξ εηήζζεξ εκδεζηηζηέξ 

πμζυηδηεξ πμο αθμνμφκ ζημ πνχημ έημξ. (Ξίκαηαξ Η: Ξίκαηαξ Δζδχκ Γζαηήνολδξ βζα έκα έημξ (12 

ιήκεξ). 
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 Ζ Πφιααζδ δφκαηαζ κα ηνμπμπμζδεεί οπυ ημοξ υνμοξ ημο άνενμο 132  ηαζ 201 ημο Λ.4412/2016 ηαζ 

φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο. 

 Πε πενίπηςζδ πμο ηοπυκ μ επυιεκμξ εηήζζμξ δζαβςκζζιυξ απμπεναηςεεί πνζκ ηδ θήλδ ηδξ πανμφζαξ 

ζφιααζδξ ή πνμηδνοπεεί δζαβςκζζιυξ ηαζ οπμβναθεί ζφιααζδ απυ ακςηένα ανπή ή ηδκ Δ.ΘΑ.Ξ.. 

ή ηδκ ανιυδζα .ΞΔ δ ζφιααζδ αοηή εα θφεηαζ ηαζ δεκ εα πανάβεζ ηακέκα έκκμιμ απμηέθεζια απυ 

ηδκ διενμιδκία ζζπφμξ ηδξ κέαξ ζφιααζδξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ν: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ  

Ζ πθδνςιή εα βίκεζ ιε πνδιαηζηυ έκηαθια αάζεζ ηςκ κμιίιςκ δζηαζμθμβδηζηχκ, υπςξ  αοηά πνμαθέπμκηαζ  

ζημ άνενμ 200 ημο Λ.4412/2016 βζα ημ ζφκμθμ ηδξ αλίαξ ιείμκ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ απυ ημ κυιμ ηναηήζεζ μζ 

μπμίεξ αανφκμοκ ημκ ακάδμπμ  ηαζ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

α) πέν Ννβακζζιχκ Τοπζηήξ βείαξ (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

α) Ν πνμαθεπυιεκμξ απυ ημ άνενμ 64 Θεθ. Β, παναβ.2 ημο Λ. 4172/2013 θυνμξ εζζμδήιαημξ, μ μπμίμξ 

παναηναηείηαζ ηαηά ηδκ πθδνςιή ημο ηζιήιαημξ. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

β) πέν ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ: ηνάηδζδ 0,06% επί ηδξ αλίαξ ηάεε πθδνςιήξ 

πνμ θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 ηαζ Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 

4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Ρέθμξ πανημζήιμο πμζμζημφ 3% επί ημο πμζμφ ηδξ ακςηένς ηνάηδζδξ, πθέμκ εζζθμνάξ οπέν Ν.Γ.Α. 

πμζμζημφ 20%. 

Ν ακαθμβμφκ ΦΞΑ επί ημζξ εηαηυ (%) βζα ηζξ γδημφιεκεξ οπδνεζίεξ αανφκεζ ημ Λμζμημιείμ ηαζ εα 

οπμθμβίγεηαζ πςνζζηά. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ν: ΔΓΓΤΗΔΙ 

 Γελ απαηηεέηαη εγγύεζε ζπκκεηνράο.  

Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηςκ υνςκ ηδξ Πφιααζδξ, μζ πνμιδεεοηέξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα ηαηαεέημοκ 

εββοδηζηή επζζημθή Θαθήξ Δηηέθεζδξ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 5% ημο ζοκμθζημφ 

ζοιααηζημφ ηζιήιαημξ, ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Φ.Ξ.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 12ν: ΔΝΣΑΔΙ 

Δκζηάζεζξ οπμαάθθμκηαζ βζα ημοξ θυβμοξ ηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία πμο πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 127 ημο Λ. 

4412/2016 ηαζ ημ άνενμ 43 παν.20Λ.4605/2019.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ν: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

Ζ Πφιααζδ δζέπεηαζ απυ ημ Δθθδκζηυ Γίηαζμ. Πε πενίπηςζδ δζαθμνχκ ζπεηζηά ιε ηδκ ενιδκεία ή ηδκ 

εηηέθεζδ ή ηδκ εθανιμβή ηδξ Πφιααζδξ ή ελ' αθμνιήξ ηδξ, δ Ακαεέημοζα Ανπή ηαζ μ Ακάδμπμξ 

ηαηααάθθμοκ ηάεε πνμζπάεεζα βζα ηδ θζθζηή επίθοζή ημοξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακυκεξ ηδξ ηαθήξ πίζηδξ ηαζ 

ηςκ πνδζηχκ ζοκαθθαηηζηχκ δεχκ. Γζα ηάεε δζαθμνά πμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα επζθοεεί ζφιθςκα ιε ηα 

παναπάκς μνζγυιεκα, ανιυδζα εα είκαζ ηα εθθδκζηά δζηαζηήνζα, εθανιμζηέμ δε δίηαζμ είκαζ πάκημηε ημ 

Δθθδκζηυ ηαζ ημ Θμζκμηζηυ δίηαζμ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ν ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

  Ζ πανάδμζδ ηςκ οπυ πνμιήεεζα εζδχκ εα βίκεηαζ ηαηυπζκ βναπηήξ παναββεθίαξ, ιέζα ζημκ πνυκμ 

πανάδμζδξ πμο μνίγεζ δ πανμφζα δζαηήνολδ ζηζξ απμεήηεξ ηςκ Λμζδθεοηζηχκ Κμκάδςκ ή ζημ πχνμ πμο εα 

ημοξ οπμδεζπεεί απυ ημ βναθείμ Γζαπείνζζδξ, ηιδιαηζηά ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο θμνέα ιε έλμδα, 

εοεφκδ ηαζ ιένζικα ημο Ακαδυπμο. 

Ζ παναθααή ηδξ πνμιήεεζαξ εα πναβιαημπμζείηαζ εκηυξ ηεζζάνςκ  (4) διενμθμβζαηχκ διενχκ απυ ηδκ 

διενμιδκία απμζημθήξ ζημκ Ακάδμπμ ηδξ ακςηένς εββνάθμο παναββεθίαξ απυ ημ κμζμημιείμ, απυ ανιυδζα 

επζηνμπή παναημθμφεδζδξ ηαζ παναθααήξ πμο εα ζοβηνμηδεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ ηαζ εα εηδίδεζ ζπεηζηά 

πνςηυημθθα παναθααήξ.  

Ν ζοιααηζηυξ πνυκμξ πανάδμζδξ ηςκ οθζηχκ ιπμνεί κα παναηείκεηαζ, πνζκ απυ ηδ θήλδ ημο ανπζημφ 

ζοιααηζημφ πνυκμο πανάδμζδξ, οπυ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 206 ημο κ. 4412/2016. Πηδκ πενίπηςζδ 

πμο ημ αίηδια οπμαάθθεηαζ απυ ημκ ακάδμπμ ηαζ δ πανάηαζδ πμνδβείηαζ πςνίξ κα ζοκηνέπμοκ θυβμζ 

ακςηέναξ αίαξ ή άθθμζ ζδζαζηένςξ ζμαανμί θυβμζ πμο ηαεζζημφκ ακηζηεζιεκζηχξ αδφκαηδ ηδκ ειπνυεεζιδ 

πανάδμζδ ηςκ ζοιααηζηχκ εζδχκ επζαάθθμκηαζ μζ ηονχζεζξ ημο άνενμο 207 ημο κ. 4412/2016. 

 Δάκ θήλεζ μ ζοιααηζηυξ πνυκμξ πανάδμζδξ, πςνίξ κα οπμαθδεεί εβηαίνςξ αίηδια πανάηαζδξ ή, εάκ θήλεζ μ 

παναηαεείξ, ηαηά ηα ακςηένς, πνυκμξ, πςνίξ κα παναδμεεί ημ οθζηυ, μ ακάδμπμξ ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ. 

Ν ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα εζδμπμζεί ηδκ οπδνεζία πμο εηηεθεί ηδκ πνμιήεεζα, ηδκ απμεήηδ οπμδμπήξ ηςκ 

οθζηχκ ηαζ ηδκ επζηνμπή παναθααήξ, βζα ηδκ διενμιδκία πμο πνμηίεεηαζ κα παναδχζεζ ημ οθζηυ, 

ημοθάπζζημκ ηνεζξ (3) ενβάζζιεξ διένεξ κςνίηενα. 

Κεηά απυ ηάεε πνμζηυιζζδ οθζημφ ζηδκ απμεήηδ οπμδμπήξ αοηχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαζ κα οπμαάθεζ 

ζηδκ οπδνεζία απμδεζηηζηυ, εεςνδιέκμ απυ ημκ οπεφεοκμ ηδξ απμεήηδξ, ζημ μπμίμ ακαθένεηαζ δ 

διενμιδκία πνμζηυιζζδξ, ημ οθζηυ, δ πμζυηδηα ηαζ μ ανζειυξ ηδξ ζφιααζδξ ζε εηηέθεζδ ηδξ μπμίαξ 

πνμζημιίζηδηε. 

(Θαηά ηα θμζπά ζζπφμοκ ηα άνενα 206, 207 ημο κ.4412/16.) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

                 «ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ»  

Γζα ηδκ πνμιήεεζα «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ»  βζα ηδ Λ. Κ. Αβνζκίμο. Νζ πνμζθμνέξ δφκαηαζ κα 

οπμαάθθμκηαζ βζα ιένμξ ηςκ εζδχκ αθθά  επί ηδξ  ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ  ημοξ. 

ΠΙΝΑΚΑ Ι θαη ΙΙ ΠΟΟΣΗΣΔ-ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΑ ΔΙΓΟ 

ΠΙΝΑΚΑ Ι (ΟΜΑΓΑ Α) 

     

Α/Α ΑΝΑΛΧΙΜΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Μ.ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣ.  ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ.  

ΦΠΑ  ΓΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ  

ΓΑΠΑΝΗ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1 ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 
ΞΙΛΡΖΟΗΥΛ ΟΝΣΥΛ 

ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΝ  
ΑΦΟΗΠΚΝ ΠΔ ΠΘΝΛΖ 

ΠΠΘΔΑΠΗΑ ΠΑΘΘΝ ΡΥΛ 

ΘΗΙΑ 100 0,85 €  24% 85,00 €  105,40 €  



 

14 

15-20 ΘΗΙΥΛ ΞΔΟΗΞΝ 

2 ΓΟΝ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΝ 

ΓΔΛΗΘΝ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝ 
ΔΙΔΓΣΝΚΔΛΝ ΑΦΟΗΠΚΝ 

ΣΥΟΗΠ ΜΔΒΓΑΙΚΑ (ΠΔ 
ΓΝΣΔΗΝ ΡΥΛ 4 ΙΗΡΟΥΛ 

ΞΔΟΗΞΝ  LITRA 

ΙΗΡΟΑ 3.000 0,80 €  24% 2.400,00 €  2.976,00 €  

3 ΣΙΥΟΗΛΖ ΙΗΡΟΑ ΙΗΡΟΑ 4.000 0,33 €  24% 1.320,00 €  1.636,80 €  

4 ΣΙΥΟΗΝΣΝ ΠΘΔΑΠΚΑ 

ΓΗΑ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖ  Λα 
είκαζ ζε ζηενεά ιμνθή ηαζ 

κα έπεζ ςξ δναζηζηή μοζία 
ημ δζπθςνμσζμηοακμονζηυ 

κάηνζμ (NADCC) . Λα 

πνμζθένμοκ παναηεηαιέκδ 
απεθεοεένςζδ πθςνίμο.  

Λα έπεζ εονφ 
ακηζιζηνμαζαηυ θάζια 

δδθαδή κα είκαζ δναζηζηυ 
ηαηά ηςκ ααηηδνζδίςκ, 

ιοηήηςκ, ιοημααηηδνζδίςκ 

(ηαζ ημο ιοημααηηδνζδίμο 
ηδξ θοιαηίςζδξ) ηαζ ηςκ 

ζχκ. Λα οπάνπμοκ μδδβίεξ 
πνήζεςξ ζηα Δθθδκζηά. Λα 

ζοκμδεφεηαζ απυ 

πζζημπμζδηζηυ πδιζηήξ 
ζφζηαζδξ. Λα είκαζ υζμ ημ 

δοκαηυ ιδ ημλζηυ ηαζ υζμ 
ημ δοκαηυ θζβυηενμ 

ενεεζζηζηυ (βζα ημ 
ακαπκεοζηζηυ, ηα ιάηζα, ημ 

δένια ηαζ ημοξ 

αθεκκμβυκμοξ). Λα 
ηαηαηεεεί ημ δεθηίμ 

Αζθαθείαξ πνμσυκημξ ζηα 
Δθθδκζηά. Λα ακαθένεηαζ μ 

ζοκζζηχµεκμξ ανζεµυξ 

δζζηίςκ ακά θίηνμ κενμφ 
ηαζ μ πνυκμξ επίηεολδξ ημο 

απμθοµακηζημφ 
απμηεθέζµαημξ. Λα 

ζοκμδεφμκηαζ απυ πίκαηεξ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαηά 
ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ, ιε 

ζημζπεία ηαζ ιεθέηεξ. 
Ξζζημπμζδηζηυ απυ έβηονμ 

μνβακζζιυ πμο κα 
αεααζχκεζ υηζ μζ 

πνμηεζκυιεκεξ ποηκυηδηεξ 

είκαζ απμηεθεζιαηζηέξ ζημκ 
πνμηεζκυιεκμ πνυκμ ηαζ βζα 

ζοβηεηνζιέκα ιζηνμαζαηά 
ζηεθέπδ. Λα έπεζ άδεζα 

ηοηθμθμνίαξ απυ ημκ ΔΝΦ 

TEM 22.000 0,20 €  24% 4.400,00 €  5.456,00 €  



 

15 

ηαζ διενμιδκία θήλδξ. 

 

 

5 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ ME 

ΘΝΛΡΑΟΗΑ AΙΝΚ. 

ΡΔΚ. 100 4,85 €  24% 485,00 €  601,40 €  

6 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ (ΚΑΞΔΠ 
ΘΝΘΘΗΛΔΠ) ΓΗΑ ΡΑ 

ΞΑΟΑΞΑΛΥ 

ΡΔΚ. 150 5,68 €  24% 852,00 €  1.056,48 €  

7 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΔΠ 

ΘΝΛΡΑΟΗΑ 

ΡΔΚ. 100 4,20 €  24% 420,00 €  520,80 €  

8 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ 

ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ (ΚΑΞΔΠ 
ΚΞΙΔ) 

ΡΔΚ. 150 5,68 €  24% 852,00 €  1.056,48 €  

9 ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ 
ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΑΠ 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΑ (ΚΑΞΔΠ 

ΞΟΑΠΗΛΔΠ) 

ΡΔΚ. 150 5,75 €  24% 862,50 €  1.069,50 €  

10 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΒΗΓΥΡΔΠ 

ΘΝΘΘΗΛΔΠ 400gr, ιεβάθδξ 

απμννυθδζδξ ΚΔ 
ΚΗΘΟΝΗΛΔΠ 

ΡΔΚ. 100 4,85 €  24% 485,00 €  601,40 €  

11 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΟΔΠ ΒΗΓΥΡΔΠ 
ΞΟΑΠΗΛΔΠ 400gr, ιεβάθδξ 

απμννυθδζδξ ΚΔ 

ΚΗΘΟΝΗΛΔΠ 

ΡΔΚ. 100 4,85 €  24% 485,00 €  601,40 €  

12 ΦΑΟΑΠΗΑ ΝΟΘΝΠΡΑΡΗΘΑ 

ΚΔ ΘΝΛΡΑΟΗΑ Κε ορδθήξ 

πμζυηδηαξ θάζηζπμ, 
δζαζηάζεςκ πενίπμο 

27,5x24x8,5cm 

ΡΔΚ. 20 1,49 €  24% 29,80 €  36,95 €  

13 ΞΑΟΘΔΡΔΕΔΠ ΒΑΚΒΑΘΔΟΔΠ 
ΚΔ ΘΝΛΡΑΟΗ ΘΑΗ ΒΑΠΖ 

ΚΖΘΝΠ ΞΑΟΘΔΡΔΕΑΠ 1Κ 
ΘΝΘΘΗΛΔΠ 

ΡΔΚ. 70 18,95 €  24% 1.326,50 €  1.644,86 €  

14 ΣΔΗΟΝΙΑΒΖ ΘΑΘΑΟΗΠΡΖΟΑ 

ΡΕΑΚΗΥΛ ΑΛΝΜΔΗΓΥΡΖ 

ΡΔΚ. 5 9,85 €  24% 49,25 €  61,07 €  

15 ΡΟΑΒΖΘΡΖΟΗΑ ΡΕΑΚΗΥΛ  ΡΔΚ. 5 6,00 €  24% 30,00 €  37,20 €  

16 Βνεπηήνεξ ιε αάζδ βζα 

πθφζζιμ ημίπςκ ηαζ ηγαιζχκ 

ιε ηα ακηίζημζπα βμοκάηζα  
Κεβέεμοξ 45 cm ιε 

βμοκάηζ απυ ιζηνμίκα ηαζ 
νοειζγυιεκδ θααή.  ΠΔΡ 

ΡΔΚ. 20 7,88 €  24% 157,60 €  195,42 €  

17 ΜΠΡΟΑ ΡΠΔΞΖΠ ΚΔ 

ΑΛΡΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΙΔΞΗΓΔΠ 

ΡΔΚ. 20 2,45 €  24% 49,00 €  60,76 €  

18 ΘΝΛΡΑΟΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ 

ΞΡΠΠΝΚΔΛΝ 

ΡΔΚ. 2 13,48 €  24% 26,96 €  33,43 €  

19 ΜΑΟΑΣΛΗΑΠΡΟΑ 
ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΝΗΣΥΛ  

ΡΔΚ. 5 5,60 €  24% 28,00 €  34,72 €  

20 ΠΘΝΞΔΠ ΚΔ ΡΝ 

ΑΛΡΗΠΡΝΗΣΝ ΘΝΛΡΑΟΗ Απυ 
ορδθήξ πμζυηδηαξ 

ΡΔΚ. 100 0,91 € 24% 91,00 € 112,84 € 
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πμθοπνμποθέκζμ , 
δζαζηάζεςκ πενίπμο 24,5x 

4,5cm 

  ΤΝΟΛΟ         14.434,61 
€  

17.898,92 
€  

                                         

 
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (ΟΜΑΓΑ Β) 

 

Α/Α ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 
(ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ ΟΜΑΓΑ Β) 

Μ/Μ ΠΟΟΣ
ΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΜΔΙΟΓΟΣΗ 

Φ.Π.Α. ΓΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α 

ΓΑΠΑΝΗ 
ΜΔ ΦΠΑ 

1 ΡΑΗΛΗΔΠ ΓΔΚΑΡΥΛ ΡΚΣ 160 0,9500 € 24% 152,00 € 188,48 € 

2 Παπμφκζα πνάζζκα ιζηνά ηςκ 
125gr. 

ΡΚΣ 500 0,3400 € 24% 170,00 € 210,80 € 

3 ΘΔΠΔΓΑΘΗΑ ΚΗΘΟΑ Κπςθ 
πθαζηζηά πςνδηζηυηδηαξ 

240βν. (ηεζεδάηζα) xςνίξ 
ηαπάηζ 8cm ηαζ φρμοξ 4cm  

-+ 5% (**)    Θαηάθθδθα βζα 

ηνυθζια,κα θένμοκ ηδκ 
εζδζηή ζήιακζδ. 

ΡΚΣ 10.000 0,01850 € 24% 185,00 € 229,40 € 

4 Ππάββμξ ηφπμο Ηηαθίαξ ΡΚΣ 10 1,480 € 24% 14,80 € 18,35 € 

5 ΘΔΠΔΓΑΘΗΑ ΚΔΓΑΙΑ Κπμθ 
πθαζηζηά πςνδηζηυηδηαξ 

1280βν. Γζαιέηνμο 10cm ηαζ 
φρμξ 6cm +5% πςνίξ 

ηαπάηζ(**) Θαηάθθδθα βζα 

ηνυθζια, κα θένμοκ ηδκ 
εζδζηή ζήιακζδ. 

ΡΚΣ 30.000 0,06000 € 24% 1.800,00 € 2.232,00 € 

6 Πημφπεξ πθαζηζηέξ ΡΚΣ 20 0,7900 € 24% 15,80 € 19,59 € 

7 ΚΑΞΔΠ ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΚΑΡΝΠ 
Πθμοββανίζηνεξ κδιάηζκεξ, 

ααιααηενέξ, απμννμθδηζηέξ, 

ιεβάθδξ ακημπήξ,κα ιδκ 
αθήκμοκ πκμφδζα πνχιαημξ 

θεοημφ. 

ΡΚΣ 300 1,9700 € 24% 591,00 € 732,84 € 

8 ΞΝΡΖΟΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΑ ΛΔΟΝ 
Ξμηήνζα πθαζηζηά θεοηά 

250ml     Λα είκαζ ιζαξ 
πνήζεςξ, ιεβάθμο ιεβέεμοξ 

ηαηάθθδθα βζα ηνυθζια ηαζ 
κα θένμοκ ηδκ εζδζηή 

ζήιακζδ 

ΡΚΣ 40.000 0,0083 € 24% 332,00 € 411,68 € 

9 Ξμηδνάηζα ιζηνά 
(μδμκηζαηνζηά) 130ml 

ΡΚΣ 2.000 0,008300 € 24% 16,60 € 20,58 € 

10 δνμπθςνζηυ μλφ ( θζαθίδζα 

ηςκ 450g) 

ΡΚΣ 150 0,4000 € 24% 60,00 € 74,40 € 
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11 ΠΦΝΓΓΑΟΗΠΡΑ ΦΡΗΙΗ ΚΝ

ΛΖ 

ΡΚΣ 30 0,7700 € 24% 23,10 € 28,64 € 

12 Πφνια πμκδνυ (θςθζέξ). 

Θαηάθθδθμ βζα πθφζδ 
ζηεοχκ. 

ΡΚΣ 251 0,2500 € 24% 62,75 € 77,81 € 

13 ΘΑΡΠΑΟΗΓΝΘΡΝΛΝ 300ml ΡΚΣ 30 1,7800 € 24% 53,40 € 66,22 € 

14 ΠΦΝΓΓΑΟΗ ΘΝΕΗΛΑΠ ΚΔ 

ΠΟΚΑ  Πθμοββάνζα ιε 
ζφνια ιζηνά   (ιζηνυ 

ιέβεεμξ), κα ιδκ αθήκμοκ 

ίπκδ οθζημφ. 

ΡΚΣ 800 0,1500 € 24% 120,00 € 148,80 € 

15 ΞΝΟΠΔΙΝΞΑΛΝ ΠΔΡ 4 ΡΚΣ 

Απμννμθδηζηέξ πεηζέηεξ 

ιζηνέξ  30cm X 30cm 
4πνχιαηα,ηαηαζηεοαζιέκμ 

απυ ηοηηανίκδ, κα έπεζ 
ορδθή απμννμθδηζηυηδηα 

βζα άιεζδ ζοθθμβή οβνχκ 
έςξ ηαζ 12-14 θμνέξ ημ 

αάνμξ ημο, κα ζηφαεηαζ ηαζ 

κα λεπθέκεηαζ εφημθα, κα 
είκαζ αζμδζαζπχιεκμ. 

ΠΔΡ 800 0,9800 € 24% 784,00 € 972,16 € 

16 Αζεηυκ ηςκ 100-125 βν. ΡΚΣ 10 0,9800 € 24% 9,80 € 12,15 € 

17 Θμοηάθζα ιεβάθα θαβδημφ 
πθαζηζηά ι.Σ.(Κε 

πανημπεηζέηα ζοζη/ζζα (1) 
αημιζηή. 

ΡΚΣ 2.000 0,00750 € 24% 15,00 € 18,60 € 

18 Ξζνμφκζα & ιαπαίνζ  ιεβάθα 

θαβδημφ πθαζηζηά ι.Σ. ζε 
αημιζηή ζοζη. ιε 

πανημπεηζέηα 

ΡΚΣ 2.000 0,0380 € 24% 76,00 € 94,24 € 

19 Βεκγίκδ ηαεανή 450βν. ΡΚΣ 50 1,8500 € 24% 92,50 € 114,70 € 

20 ΘΝΛΡΑΟΗ ΞΙΑΠΡΗΘΝ ΓΗΑ 
ΠΘΝΞΔΠ ΒΗΓΥΡΝ 

ΡΚΣ 10 0,4200 € 24% 4,20 € 5,21 € 

21 ΓΟΝ ΑΞΝΙΚΑΛΠΖΠ 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΥΛ ΚΔ ΤΔΘΑΠΚΝ. 

Λα είκαζ οβνυ οδνμαθημμθζηυ, 

πςνίξ αθδεΰδεξ, βζα βνήβμνδ 

απμθφιακζδ ηςκ επζθακεζχκ 

ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ιε 

ρεηαζιυ. Λα ζηεβκχκεζ 

βνήβμνα ηαζ κα ιδκ αθήκεζ 

ηαηάθμζπα θζπανυηδηαξ. Λα ιδκ 

είκαζ μλεζδςηζηυ-δζαανςηζηυ. Λα 

είκαζ δναζηζηυ βζα ααηηήνζα, 

ιφηδηεξ, ζμφξ. Λα είκαζ έημζιμ 

βζα πνήζδ ηαζ κα έπεζ ζφζηδια 

ρεηαζιμφ. Λα δζαηίεεηαζ ζε 

ζοζηεοαζίεξ έςξ 1000 ml. 

ΡΚΣ 1610 2,7200 € 24% 4.379,20 € 5.430,21 € 

  ΤΝΟΛΟ         8.957,15 € 11.106,87 

€ 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ: 29.005,79 € 
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ΔπηζεκΪλεηαη όηη, ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο εηάζηαο πξναέξεζεο από ην 

λνζνθνκεέν, ε λΫα ζύκβαζε, ε νπνέα ζα πξνθύςεη, ζα αθνξΪ ηα έδηα εέδε θαη ηηο αληέζηνηρεο 

εηάζηεο ελδεηθηηθΫο πνζόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζην πξώην Ϋηνο. (ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΙΝΑΚΔ) 

 

ΤπνρξεσηηθΪ ζα πξΫπεη λα θαηαηεζνύλ δεέγκαηα. Δθ’ όζνλ απαηηεέηαη θαηΪζεζε δεηγκΪησλ 

ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην Ϊξζξν 214 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

                             
ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                           

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ   
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ   

ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ                                                          
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ       

 

 

ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ.           /2021 

ΓΗΑ «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ» 

Ποιααηζημφ Ρζιήιαημξ ……………€ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Φ.Ξ.Α. 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ  

ΑΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ  
ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - TIMΖΚΑ 

ΑΟΘΟΝ 3 ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
ΑΟΘΟΝ 4 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 

ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 6 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
ΑΟΘΟΝ 7 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ  

ΑΟΘΟΝ 8 ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  
ΑΟΘΟΝ 9 ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΘΟΝ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ  
ΑΟΘΟΝ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ  

 

Πημ ΑΓΟΗΛΗΝ  ζήιενα ηδκ ……….., μζ πζμ ηάης ζοιααθθυιεκμζ:  

Αθελόο 

Ρμ Γεκζηυ Λμζμημιείμ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ –ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΉ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ πμο εδνεφεζ ζημ ΑΓΟΗΛΗΝ, 

ηαζ εηπνμζςπείηαζ κυιζια βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ πανμφζαξ απυ ημκ ημ ΑΛΓΟΔΑ ΠΡ.ΡΠΥΙΖ Γζμζηδηή ημο 

Λμζμημιείμο ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ», πμο ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο αοηή 

εηπνμζςπεί ημ Λμζμημιείμ ηαζ ημ μπμίμ ζημ ελήξ εα ακαθένεηαζ ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ ςξ «δ Ακαεέημοζα 

Ανπή »  

θαη αθεηΫξνπ 

Ζ εηαζνεία ιε ηδκ επςκοιία ……………………………………..πμο εδνεφεζ ……………………μδυξ………………Ρ.Θ 

……………………………….Ρδθέθ.: ……………………………, Φαλ : ……………………………έπεζ ανζειυ θμνμθμβζημφ 

ιδηνχμο ………………, οπάβεηαζ ζηδ ………………….ηαζ εηπνμζςπείηαζ κυιζια απυ ημκ ημ …………………….., 
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…………………….. ηδξ εηαζνείαξ, ζφιθςκα ιε ημ ............. ηαζ δ μπμία ζημ ελήξ εα ακαθένεηαζ ζηδκ πανμφζα 

ζφιααζδ ςξ «μ Ακάδμπμξ πνμιδεεοηήξ»,  

ΛακβΪλνληαο ππόςε : 

1) Ρδκ οπ. ανζε. ………….. δζαηήνολδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ.  

2) Ρδκ απυ …………………. πνμζθμνά ημο Ακάδμπμο, πμο οπμαθήεδηε ζημ πθαίζζμ ημο δζαβςκζζιμφ ηδξ 

πνμακαθενυιεκδξ δζαηήνολδξ.  

3) Ρδκ οπ. ανζε. ………………………………απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, ιε ηδκ μπμία ηαηαηονχεδηε ημ 

απμηέθεζια ημο δζαβςκζζιμφ ηδξ πνμακαθενυιεκδξ δζαηήνολδξ, ζημκ Ακάδμπμ. 

  

πκθώλεζαλ θαη Ϋθαλαλ ακνηβαέα απνδεθηΪ ηα αθόινπζα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ  

Γηνηθεηηθά εληνιά: μπμζαδήπμηε μδδβία ή εκημθή δίδεηαζ βναπηχξ απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ζημκ 

ΑΛΑΓΝΣΝ ζπεηζηά ιε ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ζφιααζδξ.  

Έγγξαθν: ηάεε πεζνυβναθδ, δαηηοθμβναθδιέκδ ή έκηοπδ εζδμπμίδζδ, εκημθή ή μδδβία ή πζζημπμζδηζηυ 

πμο εηδίδεηαζ αάζεζ ηδξ Πφιααζδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηδθεηοπζχκ, ηςκ ηδθεβναθδιάηςκ ηαζ ηςκ 

ηδθεμιμζμηοπζχκ.  

Πξνκάζεηα: ……………., υπςξ ελεζδζηεφεηαζ ζηδ Πφιααζδ.  

Ηκεξνκελέα Ϋλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ διενμιδκία οπμβναθήξ ηδξ Πφιααζδξ.  

ΗκΫξα: δ διενμθμβζαηή διένα. 

Δπηηξνπά Παξαιαβάο : Ρμ ανιυδζμ ζοθθμβζηυ υνβακμ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, ιε ααζζηέξ 

ανιμδζυηδηεξ ηδκ ηιδιαηζηή – μνζζηζηή παναθααή ηδξ οπδνεζίαξ. 

ΠαξαδνηΫα: Ρα οθζηά  πμο μ ακάδμπμξ εα παναδχζεζ ή μθείθεζ κα παναδχζεζ ζηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, 

ζφιθςκα ιε ηδ ζφιααζδ. 

Πξνζεζκέεο: ηα ακαθενυιεκα ζηδ Πφιααζδ πνμκζηά δζαζηήιαηα ζε Ζιένεξ, πμο ανπίγμοκ κα οπμθμβίγμκηαζ 

απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ πνάλδξ, εκένβεζαξ ή βεβμκυημξ πμο μνίγεηαζ ζηδ Πφιααζδ ςξ αθεηδνία. ηακ δ 

ηεθεοηαία διένα ημο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ ζοιπίπηεζ ιε ιδ ενβάζζιδ διένα, δ πνμεεζιία θήβεζ ζημ ηέθμξ 

ηδξ πνχηδξ ενβάζζιδξ διέναξ ιεηά ηδκ ηεθεοηαία διένα ημο πνμκζημφ δζαζηήιαημξ.  

ΠξνζθνξΪ: δ απυ ……………………πνμζθμνά ημο Ξνμιδεεοηή πνμξ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή.  

ύκβαζε: δ πανμφζα ζοιθςκία πμο ζοκάπημοκ ηαζ οπμβνάθμοκ ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ βζα ηδκ εηηέθεζδ 

ηδξ πνμιδεείαξ , υπςξ είκαζ δοκαηυ κα ηνμπμπμζδεεί ή ζοιπθδνςεεί.  

πκβαηηθΪ ηεύρε: Ρα ηεφπδ ηδξ Πφιααζδξ ιεηαλφ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ηαζ ημο ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, ηαεχξ 

ηαζ υθα ηα ηεφπδ πμο ηδ ζοκμδεφμοκ ηαζ ηδ ζοιπθδνχκμοκ ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηαηά ζεζνά ζζπφμξ : α) ηδ 

Πφιααζδ, α) ηδ Γζαηήνολδ, β) ηδκ Ξνμζθμνά ημο ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ.  

πκβαηηθό ηέκεκα: ημ ζοκμθζηυ ζοιααηζηυ ακηάθθαβια βζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ πνμιήεεζαξ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ – TIMΗΜΑ  

Κε ηδκ πανμφζα, δ Ακαεέημοζα Ανπή ακαεέηεζ ηαζ μ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ  ακαθαιαάκεζ, έκακηζ ηδξ αιμζαήξ:  

ΣΗΝ πξνκάζεηα ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΝΔΦΡΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ – ΦΙΛΣΡΑ ΜΣΝ 
ΑλαιπηηθΪ:   
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ΑΡΘΡΟ 3. ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Η δηΪξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκάζεηα ησλ εηδώλ πνπ Ϋρνπλ θαηαθπξσζεέ ηζρύεη βζα έκα 

πνυκμ απυ ηδκ διενμιδκία οπμβναθήξ ηδξ ζφιααζδξ. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ 

 Νζ πθδνςιέξ εα βίκμκηαζ  ιε πνδιαηζηυ έκηαθια αάζεζ ηςκ κμιίιςκ παναζηαηζηχκ ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηχκ υπςξ  αοηά πνμαθέπμκηαζ  ζημ άνενμ 200 ημο Λ.4412/2016. 

 Ν ακάδμπμξ αανφκεηαζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ κυιζιεξ ηναηήζεζξ. 

α) πέν Ννβακζζιχκ Τοπζηήξ βείαξ (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

α) Ν πνμαθεπυιεκμξ απυ ημ άνενμ 64 Θεθ. Β, παναβ.2 ημο Λ. 4172/2013 θυνμξ εζζμδήιαημξ, μ μπμίμξ 

παναηναηείηαζ ηαηά ηδκ πθδνςιή ημο ηζιήιαημξ. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013) 

β) πέν ηδξ Δκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ: ηνάηδζδ 0,06% επί ηδξ αλίαξ ηάεε πθδνςιήξ 

πνμ θυνςκ ηαζ ηναηήζεςκ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 ηαζ Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ. 

4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Ρέθμξ πανημζήιμο πμζμζημφ 3% επί ημο πμζμφ ηδξ ακςηένς ηνάηδζδξ, πθέμκ εζζθμνάξ οπέν Ν.Γ.Α. 

πμζμζημφ 20%. 

Ν ακαθμβμφκ ΦΞΑ επί ημζξ εηαηυ (%) βζα ηζξ γδημφιεκεξ οπδνεζίεξ αανφκεζ ημ Λμζμημιείμ ηαζ εα 

οπμθμβίγεηαζ πςνζζηά. 

 θα ηα ηζιήιαηα ηδξ πανμφζαξ Πφιααζδξ (ζοκμθζηά ηαζ ηζιέξ ιμκάδμξ), παναιέκμοκ ζηαεενά ηαζ 

δεκ οπυηεζκηαζ ζε ηαιία ακαεεχνδζδ ή αφλδζδ έςξ ηδκ ζοιααηζηή διενμιδκία μθμηθήνςζδξ ηδξ ζφιααζδξ. 

 

ΑΡΘΡΟ   5  ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΤΛΙΚΧΝ 

Ζ πανάδμζδ ηςκ οπυ πνμιήεεζα εζδχκ εα βίκεηαζ ηαηυπζκ βναπηήξ παναββεθίαξ, ιέζα ζημκ πνυκμ 

πανάδμζδξ πμο μνίγεζ δ πανμφζα δζαηήνολδ ζηζξ απμεήηεξ ηςκ Λμζδθεοηζηχκ Κμκάδςκ ή ζημ πχνμ πμο εα 

ημοξ οπμδεζπεεί απυ ημ βναθείμ Γζαπείνζζδξ, ηιδιαηζηά ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο θμνέα ιε έλμδα, 

εοεφκδ ηαζ ιένζικα ημο Ακαδυπμο. 

Ζ παναθααή ηδξ πνμιήεεζαξ εα πναβιαημπμζείηαζ εκηυξ μηηχ (8) διενμθμβζαηχκ διενχκ απυ ηδκ 

διενμιδκία απμζημθήξ ζημκ Ακάδμπμ ηδξ ακςηένς εββνάθμο παναββεθίαξ απυ ημ κμζμημιείμ, απυ ανιυδζα 

επζηνμπή παναημθμφεδζδξ ηαζ παναθααήξ πμο εα ζοβηνμηδεεί βζα ημ ζημπυ αοηυ ηαζ εα εηδίδεζ ζπεηζηά 

πνςηυημθθα παναθααήξ 

 
ΑΡΘΡΟ 6. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

 Γζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ηδξ πανμφζαξ, μ Ακάδμπμξ ηαηέεεζε ζηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ηδ ιε ανζειυ 

…………………………. εββοδηζηή επζζημθή ηδξ …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ ……………………, πμζμφ …………………….. 

εονχ (………………. €) (5% ηδξ ζοκμθζηήξ ζοιααηζηήξ αλίαξ, πςνίξ ημκ θυνμ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ), ζζπφμξ 

ιέπνζ ηδκ επζζηνμθή ηδξ, δ μπμία έπεζ ζοκηαπεεί ηαηά ημ ακηίζημζπμ οπυδεζβια ηδξ Γζαηήνολδξ.  

Ζ εββοδηζηή επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ εα απμδεζιεοηεί άπαλ ηαζ εα επζζηναθεί ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ ημο 

ζοκυθμο ηςκ οπδνεζζχκ, φζηενα απυ ηδκ έββναθδ εηηαεάνζζδ ηςκ ηοπυκ απαζηήζεςκ απυ ημοξ δφμ 

ζοιααθθυιεκμοξ ηαζ ζφιθςκα ιε μνζγυιεκα ζημκ Θακμκζζιυ Ξνμιδεεζχκ Γδιμζίμο.  



 

21 

Ζ εββοδηζηή επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ ηαηαπίπηεζ οπέν ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ιε ηδκ έββναθδ εζδμπμίδζδ 

πνμξ ηδκ εββοήηνζα ηνάπεγα ηαζ ημζκμπμίδζδ πνμξ ημκ Ακάδμπμ ζε πενίπηςζδ πανάααζδξ ηάπμζμο υνμο ηδξ 

πανμφζαξ ή/ηαζ ηδξ δζαηήνολδξ ηαζ ζε δζάζηδια ηνζχκ διενχκ απυ ηδκ εζδμπμίδζδ αοηήξ βζα επζηείιεκδ 

ηαηάπηςζδ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ-ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

Θαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ ζφιααζδξ, μ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ εα πνέπεζ κα ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ιε ηδκ 

Ακαεέημοζα Ανπή, οπμπνεμφηαζ δε κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο μπμζεζδήπμηε παναηδνήζεζξ ηδξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ.  

Πε πενίπηςζδ ακςηέναξ αίαξ, δ απυδεζλδ αοηήξ αανφκεζ ελ’ μθμηθήνμο ημκ ΑΛΑΓΝΣΝ, μ μπμίμξ οπμπνεμφηαζ 

ιέζα ζε είημζζ (20) ενβάζζιεξ ιένεξ απυ ηυηε πμο ζοκέαδζακ ηα πενζζηαηζηά πμο ζοκζζημφκ ηδκ ακςηένα 

αία κα ηα ακαθένεζ εββνάθςξ ηαζ κα πνμζημιίζεζ ζηδκ οπδνεζία ηα απαναίηδηα απμδεζηηζηά ζημζπεία 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 204 ημο Λ. 4412/2016.  

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ  

Ρα ζοιααθθυιεκα ιένδ δεκ εοεφκμκηαζ βζα ηδ ιδ εηπθήνςζδ ηςκ ζοιααηζηχκ ημοξ οπμπνεχζεςκ, ζημ 

ιέηνμ πμο δ αδοκαιία εηπθήνςζδξ μθείθεηαζ ζε πενζζηαηζηά ακςηέναξ αίαξ.  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ, επζηαθμφιεκμξ οπαβςβή ηδξ αδοκαιίαξ εηπθήνςζδξ οπμπνεχζεχκ ημο ζε βεβμκυξ πμο 

ειπίπηεζ ζηδκ έκκμζα ηδξ ακςηέναξ αίαξ, μθείθεζ κα βκςζημπμζήζεζ ηαζ επζηαθεζεεί πνμξ ηδκ Ακαεέημοζα 

Ανπή ημοξ ζπεηζημφξ θυβμοξ ηαζ πενζζηαηζηά εκηυξ απμζαεζηζηήξ πνμεεζιίαξ είημζζ (20) διενχκ απυ ηυηε 

πμο ζοκέαδζακ, πνμζημιίγμκηαξ ηα απαναίηδηα απμδεζηηζηά ζημζπεία. Ζ Ακαεέημοζα Ανπή οπμπνεμφηαζ κα 

απακηήζεζ εκηυξ είημζζ (20) πεναζηένς διενχκ ζημ ζπεηζηυ αίηδια ημο ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, δζαθμνεηζηά, ιε ηδκ 

πάνμδμ άπναηηδξ ηδξ πνμεεζιίαξ, ηεηιαίνεηαζ απμδμπή ημο αζηήιαημξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ Ακαεέημοζα Ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα ακαζηείθεζ ηδκ εθανιμβή ιένμοξ ή ημο ζοκυθμο ηδξ πανμφζαξ 

ιε έββναθδ βκςζημπμίδζδ ζημκ ΑΛΑΓΝΣΝ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημκ Θακμκζζιυ Ξνμιδεεζχκ 

Γδιμζίμο. Πηδκ πενίπηςζδ αοηή μ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ δεκ δζηαζμφηαζ ηαιία απμγδιίςζδ άθθςξ παναζηείηαζ 

αοηήξ. Πηδκ βκςζημπμίδζδ αοηή πνμζδζμνίγμκηαζ μζ θυβμζ πμο ηαεζζημφκ ακαβηαία ηδκ ακαζημθή, δ 

διενμιδκία έκανλδξ ηδξ ηαεχξ ηαζ δ πζεακμθμβμφιεκδ δζάνηεζά ηδξ. Απυ ηδκ διενμιδκία έκανλδξ ηδξ 

ακαζημθήξ μ Ακάδμπμξ απαθθάζζεηαζ εηείκςκ ηςκ ζοιααηζηχκ οπμπνεχζεςκ δ εηπθήνςζδ ηςκ μπμίςκ έπεζ 

ακαζηαθεί.  

 Ζ Ακαεέημοζα Ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςια κα ηαηαββείθεζ/θφζεζ ηδ ζφιααζδ ιε ημκ ΑΛΑΓΝΣΝ ιεηά απυ 

απυθαζδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο ηδξ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημκ Θακμκζζιυ Ξνμιδεεζχκ Γδιμζίμο. Πηδ 

πενίπηςζδ αοηή, μ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ πένακ ηδξ αιμζαήξ ηςκ πανεπμιέκςκ οπδνεζζχκ, πμο απμδεδεζβιέκα 

έπμοκ πνμδβδεεί ηδξ ηαηαββεθίαξ ηαζ εθυζμκ αοηέξ ηεθζηχξ παναθδθεμφκ, δεκ δζηαζμφηαζ άθθμ πμζυ.  

 Πε πενίπηςζδ θφζδξ ή πηχπεοζδξ ημο ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ πμο ακαθένεηαζ ζηδκ ανπή ηδξ πανμφζαξ ή εέζδξ ηδξ 

πενζμοζίαξ αοημφ ζε ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ, ηυηε δ πανμφζα ζφιααζδ θφεηαζ αοημδίηαζα απυ ηδκ διένα 

επέθεοζδξ ηςκ ακςηένς βεβμκυηςκ. Πε ηέημζα πενίπηςζδ ηαηαπίπημοκ οπέν ημο Γδιμζίμο ηαζ δ εββοδηζηή 

επζζημθή ηαθήξ εηηέθεζδξ πμο πνμαθέπεηαζ ζηδκ πανμφζα.  
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 Ρνμπμπμίδζδ ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ βίκεηαζ ιυκμκ ιε ιεηαβεκέζηενδ βναπηή ηαζ νδηή 

ζοιθςκία ηςκ ιενχκ ηαζ ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 132 ημο Λ. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ζ ζφιααζδ εεςνείηαζ υηζ έπεζ εηηεθεζηεί, υηακ μθμηθδνςεεί ημ ζφκμθμ ηςκ οπδνεζζχκ πμο πνμαθέπμκηαζ 

ζηδκ πανμφζα ζφιααζδ, ηαζ εηπθδνςεμφκ μζ ηοπυκ θμζπέξ ζοιααηζηέξ οπμπνεχζεζξ απυ ηα ζοιααθθυιεκα 

ιένδ ηαζ απμδεζιεοημφκ μζ ζπεηζηέξ εββοήζεζξ ηαηά ηα πνμαθεπυιεκα ζηδ ζφιααζδ. 

  

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  

 Ν Λ. 4412/2016 «Γδιυζζεξ Ποιαάζεζξ Ένβςκ, Ξνμιδεεζχκ ηαζ πδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ Νδδβίεξ 

2014/24/ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ)», ηαεχξ ηαζ ηζξ θμζπέξ δζαηάλεζξ ηδξ ηείιεκδξ κμιμεεζίαξ, δ απυ …. δζαηήνολδ 

ημο ζπεηζημφ δζαβςκζζιμφ ηαζ δ απυ ……………ηαηαηεεείζα πνμζθμνά ημο πνμιδεεοηή απμηεθμφκ 

ζοιπθδνςιαηζηά ηδξ πανμφζαξ ζφιααζδξ ζοιααηζηά ηεφπδ. Πε πενίπηςζδ αζάθεζαξ ή δζαθμνεηζηήξ 

νφειζζδξ ιεηαλφ ηςκ ζοιααηζηχκ ηεοπχκ, δ ζεζνά πνμηεναζυηδηαξ ηαζ ζζπφμξ είκαζ δ αηυθμοεδ:  

α) Ζ πανμφζα ζφιααζδ  

α) Ν Λ. 4412/2016 

β) Ζ δζαηήνολδ ημο δζαβςκζζιμφ  

δ) Ζ πνμζθμνά ημο ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 

Γζα ηα εέιαηα πμο ηαεμνίγμκηαζ ζηδκ πανμφζα, ηακέκα ζοκαθέξ ηείιεκμ ή έββναθμ ή ζημζπείμ πνμτπάνπμκ 

αοηήξ δεκ έπεζ μπμζαδήπμηε ζζπφ ή ιπμνεί κα θδθεεί οπυρδ βζα ηδκ ενιδκεία ηςκ υνςκ ηδξ πανμφζαξ, εηηυξ 

ακ νδηχξ ηαεμνίγεηαζ δζαθμνεηζηά ζηδ πανμφζα ζφιααζδ. 

Ν ακάδμπμξ πνμιδεεοηήξ δδθχκεζ ακεπζθοθάηηςξ υηζ απμδέπεηαζ υθμοξ ημοξ υνμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδκ 

πανμφζα ζφιααζδ ηαεχξ ηαζ ζε υθα ηα ζπεηζηά ηαζ ζοκδιιέκα εδχ έββναθα ημο δζαβςκζζιμφ, ηςκ μπμίςκ 

υθςκ ακελαζνέηςξ έθααε βκχζδ ηαζ ιε ηα μπμία ζοιθςκεί. 

Ν ακάδμπμξ πνμιδεεοηήξ δδθχκεζ νδηά υηζ ακαθαιαάκεζ απυ ημζκμφ ηαζ ελ’ μθμηθήνμο υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ 

πμο απμννέμοκ απυ ηδ ζφιααζδ. Φένεζ δε εζξ ημ μθυηθδνμκ αθθδθεββφςξ ηαζ απενζμνίζηςξ ηδκ εοεφκδ βζα 

ηδκ επίηεολδ ημο ζοιααηζημφ ζημπμφ ιεηά ηςκ πανεπμιέκςκ αοημφ οπμπνεχζεςκ. Θαηά ημκ αοηυ ηνυπμ 

εββοάηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ οπυ ακάεεζδ πνμιήεεζαξ, ζφιθςκα ιε ημοξ υνμοξ ηδξ ζφιααζδξ ηαζ 

επζαανφκεηαζ ιε ηζξ εκδεπυιεκεξ ηονχζεζξ ή εηπηχζεζξ. 

 Γζα υηζ δεκ πνμαθέπεηαζ ζηδκ πανμφζα ζζπφμοκ μζ δζαηάλεζξ ημο κ.4412/2016 ιε ηζξ εηάζημηε ηνμπμπμζήζεζξ 

ημοξ. 

Ρέθμξ ηαζ ηα δφμ ζοιααθθυιεκα ιένδ επακαθαιαάκμοκ ηδ δήθςζδ υηζ απμδέπμκηαζ υθμοξ ημοξ παναπάκς 

υνμοξ ηαζ ζοιθςκίεξ ακεπζθφθαηηα, εεςνμφκ ηδ ζφιααζδ έβηονδ ηαζ ζζπονή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ  

Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ηαζ δ Ακαεέημοζα Ανπή εα πνμζπαεμφκ κα νοειίγμοκ ηάεε δζαθμνά πμο ηοπυκ εα 

πνμηφρεζ ζηζξ ιεηαλφ ημοξ ζπέζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζζπφμξ ηδξ ζφιααζδξ πμο εα οπμβναθεί, ιε αάζδ 

ηδξ ηαθήξ πίζηδξ ηαζ ηςκ ζοκαθθαηηζηχκ δεχκ.  
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 Δπί δζαθςκίαξ, ηάεε δζαθμνά πμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα επζθοεεί ζφιθςκα ιε ηα παναπάκς μνζγυιεκα, 

ανιυδζα εα είκαζ ηα Δθθδκζηά δζηαζηήνζα, εθανιμζηέμ δε δίηαζμ είκαζ πάκημηε ημ Δθθδκζηυ ηαζ ημ Θμζκμηζηυ 

δίηαζμ. 

Γεκ απμηθείεηαζ, ςζηυζμ, βζα μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ εθυζμκ ζοιθςκμφκ ηαζ ηα δφμ ιένδ, κα πνμαθεθηεί 

ζηδ ζφιααζδ πνμζθοβή ηςκ ζοιααθθμιέκςκ, ακηί ηςκ δζηαζηδνίςκ, ζε δζαζηδζία ζφιθςκα πάκηα ιε ηδκ 

εθθδκζηή κμιμεεζία ηαζ ιε υζα ιεηαλφ ημοξ ζοιθςκήζμοκ. Ακ δεκ επέθεεζ ηέημζα ζοιθςκία, δ ανιμδζυηδηα 

βζα ηδκ επίθοζδ ηδξ δζαθμνάξ ακήηεζ ζηα εθθδκζηά δζηαζηήνζα ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ πνμδβμφιεκδ 

πανάβναθμ.  

ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ζοκεηέεδ ημ πανυκ ζε ηνία πνςηυηοπα. 

 

 

 

                                                        ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ                                   Η    ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

                                                       

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζέεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ ησλ νδεγηώλ 

ΜΫξνο Ι: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά/αλαζΫηνληα θνξΫα1  θαη ηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο 

Παξνρά πιεξνθνξηώλ δεκνζέεπζεο ζε εζληθό επέπεδν, κε ηηο νπνέεο εέλαη δπλαηά ε 

αδηακθηζβάηεηε ηαπηνπνέεζε ηεο δηαδηθαζέαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζέα, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (αα)/ αλαζΫηνληα 

θνξΫα (αθ) 

- Νκμιαζία: [Γεκζηυ Λμζμημιείμ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

- Θςδζηυξ  Ακαεέημοζαξ Ανπήξ / Ακαεέημκηα Φμνέα ΘΖΚΓΖΠ : [94969] 

- Ραποδνμιζηή δζεφεοκζδ / Ξυθδ / Ραπ. Θςδζηυξ: [3oΣΗΙ.ΔΘΛΗΘΖΠ ΝΓΝ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΗΝ] 

- Ανιυδζμξ βζα πθδνμθμνίεξ: [ΦΟΑΓΘΗΑΓΝΙΑΘΖ ΟΝΓΑΛΘΖ] 

- Ρδθέθςκμ: [2641361230-233] 

- Ζθ. ηαποδνμιείμ: [gnaprom@gmail.com] 

- Γζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ ηυπμο) (εάκ οπάνπεζ): [www.hospital-agirnio.gr,] 

Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Ρίηθμξ ή ζφκημιδ πενζβναθή ηδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ (ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζπεηζημφ CPV: 

http://www.hospital-agirnio.gr/
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39830000-9 «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ»    

- Θςδζηυξ ζημ ΘΖΚΓΖΠ: [94969] 

- Ζ ζφιααζδ ακαθένεηαζ ζε πνμιήεεζα: [«ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ»]    

- Δθυζμκ οθίζηακηαζ, έκδεζλδ φπανλδξ ζπεηζηχκ ηιδιάηςκ : [……] 

- Ανζειυξ ακαθμνάξ πμο απμδίδεηαζ ζημκ θάηεθμ απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή (εάκ οπάνπεζ): [       / 2020] 

 

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

ΡΝΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΦΝΟΔΑ 

ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

Α: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξΫα 

ηνηρεέα αλαγλώξηζεο: 
ΑπΪληεζε: 

Ξθήνδξ Δπςκοιία: [   ] 

Ανζειυξ θμνμθμβζημφ ιδηνχμο (ΑΦΚ): 

Δάκ δεκ οπάνπεζ ΑΦΚ ζηδ πχνα εβηαηάζηαζδξ ημο 

μζημκμιζημφ θμνέα, ακαθένεηε άθθμκ εεκζηυ ανζειυ 

ηαοημπμίδζδξ, εθυζμκ απαζηείηαζ ηαζ οπάνπεζ  

[   ] 

Ραποδνμιζηή δζεφεοκζδ: [……] 

Ανιυδζμξ ή ανιυδζμζ2 : 

Ρδθέθςκμ: 

Ζθ. ηαποδνμιείμ: 

Γζεφεοκζδ ζημ Γζαδίηηομ (δζεφεοκζδ δζηηοαημφ ηυπμο) 

(εάκ οπάνπεζ): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

ΓεληθΫο πιεξνθνξέεο: ΑπΪληεζε: 

Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ είκαζ πμθφ ιζηνή, ιζηνή ή ιεζαία 

επζπείνδζδ3; 

 

Μόλν ζε πεξέπησζε πξνκάζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ Ϊξζξνπ 20: μ μζημκμιζηυξ 

θμνέαξ είκαζ πνμζηαηεουιεκμ ενβαζηήνζμ, «ημζκςκζηή 

επζπείνδζδ»4 ή πνμαθέπεζ ηδκ εηηέθεζδ ζοιαάζεςκ ζημ 

πθαίζζμ πνμβναιιάηςκ πνμζηαηεουιεκδξ απαζπυθδζδξ; 

ΔΪλ λαη, πμζμ είκαζ ημ ακηίζημζπμ πμζμζηυ ηςκ 

ενβαγμιέκςκ ιε ακαπδνία ή ιεζμκεηημφκηςκ 

ενβαγμιέκςκ; 

Δθυζμκ απαζηείηαζ, πνμζδζμνίζηε ζε πμζα ηαηδβμνία ή 

ηαηδβμνίεξ ενβαγμιέκςκ ιε ακαπδνία ή ιεζμκεηημφκηςκ 

ενβαγμιέκςκ ακήημοκ μζ απαζπμθμφιεκμζ. 

[ ] Λαζ [] πζ 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Θαηά πενίπηςζδ, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ είκαζ 

εββεβναιιέκμξ ζε επίζδιμ ηαηάθμβμ/Κδηνχμ 

εβηεηνζιέκςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ή δζαεέηεζ ζζμδφκαιμ 

πζζημπμζδηζηυ (π.π. αάζεζ εεκζημφ ζοζηήιαημξ 

(πνμ)επζθμβήξ); 

[] Λαζ [] πζ [] Άκεο ακηζηεζιέκμο 
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ΔΪλ λαη: 

Απακηήζηε ζηα οπυθμζπα ηιήιαηα ηδξ πανμφζαξ 

εκυηδηαξ, ζηδκ εκυηδηα Β ηαζ, υπμο απαζηείηαζ, ζηδκ 

εκυηδηα Γ ημο πανυκημξ ιένμοξ, ζοιπθδνχζηε ημ ιένμξ 

V ηαηά πενίπηςζδ, ηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ ζοιπθδνχζηε 

ηαζ οπμβνάρηε ημ ιένμξ VI.  

α) Ακαθένεηε ηδκ μκμιαζία ημο ηαηαθυβμο ή ημο 

πζζημπμζδηζημφ ηαζ ημκ ζπεηζηυ ανζειυ εββναθήξ ή 

πζζημπμίδζδξ, ηαηά πενίπηςζδ: 

α) Δάκ ημ πζζημπμζδηζηυ εββναθήξ ή δ πζζημπμίδζδ 

δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε: 

β) Ακαθένεηε ηα δζηαζμθμβδηζηά ζηα μπμία ααζίγεηαζ δ 

εββναθή ή δ πζζημπμίδζδ ηαζ, ηαηά πενίπηςζδ, ηδκ 

ηαηάηαλδ ζημκ επίζδιμ ηαηάθμβμ5: 

δ) Ζ εββναθή ή δ πζζημπμίδζδ ηαθφπηεζ υθα ηα 

απαζημφιεκα ηνζηήνζα επζθμβήξ; 

ΔΪλ όρη: 

ΔπηπξνζζΫησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξέεο 

πνπ ιεέπνπλ ζην κΫξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ά Γ 

θαηΪ πεξέπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηεέηαη 

ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο: 

ε) Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ εα είκαζ ζε εέζδ κα 

πνμζημιίζεζ βεβαέσζε πθδνςιήξ εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ 

αζθάθζζδξ ηαζ θυνςκ ή κα πανάζπεζ πθδνμθμνίεξ πμο 

εα δίκμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζηδκ ακαεέημοζα ανπή ή ζημκ 

ακαεέημκηα θμνέα κα ηδ θάαεζ απεοεείαξ ιέζς 

πνυζααζδξ ζε εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε μπμζμδήπμηε 

ηνάημξ ιέθμξ αοηή δζαηίεεηαζ δςνεάκ; 

Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, 

ακαθένεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

α) (δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ 

έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ 

εββνάθςκ):[……][……][……][……] 

β) [……] 

 

 

 

δ) [] Λαζ [] πζ 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Λαζ [] πζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ 

έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ 

εββνάθςκ): 

[……][……][……][……] 

Σξόπνο ζπκκεηνράο: 
ΑπΪληεζε: 

Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζοιιεηέπεζ ζηδ δζαδζηαζία 

ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ απυ ημζκμφ ιε άθθμοξ6; 

[] Λαζ [] πζ 

ΔΪλ λαη, ιενζικήζηε βζα ηδκ οπμαμθή πςνζζημφ εκηφπμο ΡΔΓ απυ ημοξ άθθμοξ ειπθεηυιεκμοξ 

μζημκμιζημφξ θμνείξ. 

ΔΪλ λαη: 

α) Ακαθένεηε ημκ νυθμ ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζηδκ 

έκςζδ ή ημζκμπναλία   (επζηεθαθήξ, οπεφεοκμξ βζα 

ζοβηεηνζιέκα ηαεήημκηα …): 

α) Ξνμζδζμνίζηε ημοξ άθθμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ πμο 

ζοιιεηέπμοκ απυ ημζκμφ ζηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ 

δδιυζζαξ ζφιααζδξ: 

 

α) [……] 

 

 

 

α) [……] 
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β) Θαηά πενίπηςζδ, επςκοιία ηδξ ζοιιεηέπμοζαξ 

έκςζδξ ή ημζκμπναλίαξ. 

 

β) [……] 

Σκάκαηα ΑπΪληεζε: 

Θαηά πενίπηςζδ, ακαθμνά ημο ηιήιαημξ  ή ηςκ 

ηιδιάηςκ βζα ηα μπμία μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ επζεοιεί 

κα οπμαάθεζ πνμζθμνά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα 

Θαηά πενίπηςζδ, ακαθένεηε ημ υκμια ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ημο πνμζχπμο ή ηςκ πνμζχπςκ πμο είκαζ 

ανιυδζα/ελμοζζμδμηδιέκα κα εηπνμζςπμφκ ημκ μζημκμιζηυ θμνέα βζα ημοξ ζημπμφξ ηδξ πανμφζαξ 

δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ: 

Δθπξνζώπεζε, εΪλ ππΪξρεη: ΑπΪληεζε: 

Νκμιαηεπχκοιμ 

ζοκμδεουιεκμ απυ ηδκ διενμιδκία ηαζ ημκ ηυπμ 

βέκκδζδξ εθυζμκ απαζηείηαζ: 

[……] 

[……] 

Θέζδ/Δκενβχκ οπυ ηδκ ζδζυηδηα [……] 

Ραποδνμιζηή δζεφεοκζδ: [……] 

Ρδθέθςκμ: [……] 

Ζθ. ηαποδνμιείμ: [……] 

Δάκ πνεζάγεηαζ, δχζηε θεπημιενή ζημζπεία ζπεηζηά ιε 

ηδκ εηπνμζχπδζδ (ηζξ ιμνθέξ ηδξ, ηδκ έηηαζδ, ημκ 

ζημπυ …): 

[……] 

ηάξημε: ΑπΪληεζε: 

Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ 

άθθςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πνμηεζιέκμο κα 

ακηαπμηνζεεί ζηα ηνζηήνζα επζθμβήξ πμο 

ηαεμνίγμκηαζ ζημ ιένμξ IV ηαζ ζηα (ηοπυκ) ηνζηήνζα 

ηαζ ηακυκεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ζημ ιένμξ V 

ηαηςηένς;  

[]Λαζ []πζ 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλόηεηεο Ϊιισλ ΦΟΡΔΧΝ7  

ΔΪλ λαη, επζζοκάρηε πςνζζηυ έκηοπμ ΡΔΓ ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ελόηεηεο 

Α θαη Β ηνπ παξόληνο κΫξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κΫξνο ΙΙΙ, γηα θΪζε Ϋλα απυ ημοξ ζπεηζημφξ 

θμνείξ, δευκηςξ ζοιπθδνςιέκμ ηαζ οπμβεβναιιέκμ απυ ημοξ κμιίιμοξ εηπνμζχπμοξ αοηχκ.  

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμκηαζ επίζδξ ημ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ή μζ ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ, είηε 

ακήημοκ απεοεείαξ ζηδκ επζπείνδζδ ημο μζημκμιζημφ θμνέα είηε υπζ, ζδίςξ μζ οπεφεοκμζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ 

πμζυηδηαξ ηαζ, υηακ πνυηεζηαζ βζα δδιυζζεξ ζοιαάζεζξ ένβςκ, ημ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ ή μζ ηεπκζηέξ οπδνεζίεξ 

πμο εα έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ.  

Δθυζμκ είκαζ ζπεηζηέξ βζα ηδκ εζδζηή ζηακυηδηα ή ζηακυηδηεξ ζηζξ μπμίεξ ζηδνίγεηαζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ, 

παναηαθείζεε κα ζοιπενζθάαεηε ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο απαζημφκηαζ ζφιθςκα ιε ηα ιένδ IV ηαζ V βζα ηάεε 

έκα απυ ημοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ. 
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Γ: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξΫαο  

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο απαηηνύληαη ξεηώο 

από ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ αλαζΫηνληα θνξΫα)  

Τπεξγνιαβηθά αλΪζεζε : ΑπΪληεζε: 

Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ πνμηίεεηαζ κα ακαεέζεζ 

μπμζμδήπμηε ιένμξ ηδξ ζφιααζδξ ζε ηνίημοξ οπυ 

ιμνθή οπενβμθααίαξ; 

[]Λαζ []πζ 

 

Δάκ λαη παναεέζηε ηαηάθμβμ ηςκ 

πνμηεζκυιεκςκ οπενβμθάαςκ ηαζ ημ πμζμζηυ 

ηδξ ζφιααζδξ πμο εα ακαθάαμοκ:  

[…] 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο δεηνύλ ξεηώο απηΫο ηηο πιεξνθνξέεο (θαη' 

εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 131 παξ. 5 ά εθόζνλ ν πξνζθΫξσλ / ππνςάθηνο νηθνλνκηθόο θνξΫαο  

πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππό κνξθά ππεξγνιαβέαο ηκάκα ηεο ζύκβαζεο πνπ 

ππεξβαέλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην Ϊξζξν 131 

παξ. 6 θαη 7, επζπθέμκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιεέζζε 

λα παξΪζρεηε ηηο πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 

κΫξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κΫξνο ΙΙΙ γηα θΪζε ππεξγνιΪβν (ά θαηεγνξέα ππεξγνιΪβσλ).  
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ΜΫξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο8 

Πημ άνενμ 73 παν. 1 μνίγμκηαζ μζ αηυθμοεμζ θυβμζ απμηθεζζιμφ: 

1. ζοιιεημπή ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε9· 

2. δσξνδνθέα10,11· 

3. απΪηε12· 

4. ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηόηεηεο13· 

5. λνκηκνπνέεζε εζόδσλ από παξΪλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ά ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο14· 

6. παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξώπσλ15. 

Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο: ΑπΪληεζε: 

πάνπεζ ηεθεζίδζηδ ηαηαδζηαζηζηή απόθαζε εηο 

βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξΫα ή νπνηνπδάπνηε 

πνμζχπμο16 ημ μπμίμ είκαζ ιέθμξ ημο δζμζηδηζημφ, 

δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ ημο μνβάκμο ή έπεζ ελμοζία 

εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή εθέβπμο ζε αοηυ 

βζα έκακ απυ ημοξ θυβμοξ πμο παναηίεεκηαζ ακςηένς 

(ζδιεία 1-6), ή ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ δ μπμία έπεζ 

εηδμεεί πνζκ απυ πέκηε έηδ ηαηά ημ ιέβζζημ ή ζηδκ 

μπμία έπεζ μνζζηεί απεοεείαξ πενίμδμξ απμηθεζζιμφ πμο 

ελαημθμοεεί κα ζζπφεζ;  

[] Λαζ [] πζ 

 

 

 

 

 

 

Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ 

δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε: (δζαδζηηοαηή 

δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ, επαηνζαή 

ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ): 

[……][……][……][……]17 

ΔΪλ λαη, ακαθένεηε18: 

α) Ζιενμιδκία ηδξ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ 

πνμζδζμνίγμκηαξ πμζμ απυ ηα ζδιεία 1 έςξ 6 αθμνά ηαζ 

ημκ θυβμ ή ημοξ θυβμοξ ηδξ ηαηαδίηδξ, 

α) Ξνμζδζμνίζηε πμζμξ έπεζ ηαηαδζηαζηεί [ ]· 

γ) ΔΪλ νξέδεηαη απεπζεέαο ζηελ θαηαδηθαζηηθά 

απόθαζε: 

 

α) Ζιενμιδκία:[   ],  

ζδιείμ-(-α): [   ],  

θυβμξ(-μζ):[   ] 

 

α) [……] 

β) Γζάνηεζα ηδξ πενζυδμο απμηθεζζιμφ [……] ηαζ 

ζπεηζηυ(-ά) ζδιείμ(-α) [   ] 

Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ 

δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε: (δζαδζηηοαηή 

δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ έηδμζδξ, επαηνζαή 

ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ εββνάθςκ): 

[……][……][……][……]19 

Πε πενίπηςζδ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ, μ μζημκμιζηυξ 

θμνέαξ έπεζ θάαεζ ιέηνα πμο κα απμδεζηκφμοκ ηδκ 

αλζμπζζηία ημο πανά ηδκ φπανλδ ζπεηζημφ θυβμο 

απμηθεζζιμφ («αοημηάεανζδ»)20
; 

[] Λαζ [] πζ  

ΔΪλ λαη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο θήθεδηακ21: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Πιεξσκά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο: 

ΑπΪληεζε: 

1) Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ εηπθδνχζεζ υθεξ 

ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξΪ ηελ 

πιεξσκά θόξσλ ά εηζθνξώλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο22, ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηδ πχνα ζηδκ 

μπμία είκαζ ηοπυκ εβηαηεζηδιέκμξ ; 

[] Λαζ [] πζ  

 

 

Δάκ υπζ ακαθένεηε:  

α) Σχνα ή ηνάημξ ιέθμξ βζα ημ μπμίμ πνυηεζηαζ: 

α) Ξμζμ είκαζ ημ ζπεηζηυ πμζυ; 

β)Ξςξ δζαπζζηχεδηε δ αεέηδζδ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ; 

1) Κέζς δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ απυθαζδξ; 

- Ζ εκ θυβς απυθαζδ είκαζ ηεθεζίδζηδ ηαζ 

δεζιεοηζηή; 

- Ακαθέναηε ηδκ διενμιδκία ηαηαδίηδξ ή 

έηδμζδξ απυθαζδξ 

- Πε πενίπηςζδ ηαηαδζηαζηζηήξ απυθαζδξ, 

εθυζμκ μνίγεηαζ απεοεείαξ ζε αοηήκ, ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο απμηθεζζιμφ: 

2) Κε άθθα ιέζα; Γζεοηνζκήζηε: 

δ) Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ εηπθδνχζεζ ηζξ 

οπμπνεχζεζξ ημο είηε ηαηααάθθμκηαξ ημοξ 

θυνμοξ ή ηζξ εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ 

πμο μθείθεζ ζοιπενζθαιαακυιεκςκ  ηαηά 

πενίπηςζδ, ηςκ δεδμοθεοιέκςκ ηυηςκ ή ηςκ 

πνμζηίιςκ, είηε οπαβυιεκμξ ζε δεζιεοηζηυ 

δζαηακμκζζιυ βζα ηδκ ηαηααμθή ημοξ ;23 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

α)[……] 

 

 

β.1) [] Λαζ [] πζ  

-[] Λαζ [] πζ  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

β.2)[……]· 

δ) [] Λαζ [] πζ  

Δάκ καζ, κα 

ακαθενεμφκ 

θεπημιενείξ 

πθδνμθμνίεξ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

α)[……] 

 

 

β.1) [] Λαζ [] πζ  

-[] Λαζ [] πζ  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

β.2)[……]· 

δ) [] Λαζ [] πζ  

Δάκ καζ, κα ακαθενεμφκ 

θεπημιενείξ 

πθδνμθμνίεξ 

[……] 

 

Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ υζμκ αθμνά ηδκ 

ηαηααμθή ηςκ θυνςκ ή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ 

αζθάθζζδξ δζαηίεεηαζ δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε: 

(δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ 

έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ 

εββνάθςκ): 24 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ά επαγγεικαηηθό 

παξΪπησκα 

Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε πηζαλά 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 

ζπκθεξόλησλ ά επαγγεικαηηθό 

παξΪπησκα 

ΑπΪληεζε: 

Ν μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ, ελ γλώζεη ηνπ, 

αεεηήζεζ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζημοξ ημιείξ 

ημο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη 

εξγαηηθνύ δηθαένπ25; 

[] Λαζ [] πζ 

 

 

ΔΪλ λαη, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ θάαεζ ιέηνα 

πμο κα απμδεζηκφμοκ ηδκ αλζμπζζηία ημο πανά 

ηδκ φπανλδ αοημφ ημο θυβμο απμηθεζζιμφ 

(«αοημηάεανζδ»); 

[] Λαζ [] πζ 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο 

θήθεδηακ: […….............] 

Βνίζηεηαζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζε μπμζαδήπμηε 

απυ ηζξ αηυθμοεεξ ηαηαζηάζεζξ26 : 

α) πηχπεοζδ, ή  

α) δζαδζηαζία ελοβίακζδξ, ή 

β) εζδζηή εηηαεάνζζδ, ή 

δ) ακαβηαζηζηή δζαπείνζζδ απυ εηηαεανζζηή ή 

απυ ημ δζηαζηήνζμ, ή 

ε) έπεζ οπαπεεί ζε δζαδζηαζία πηςπεοηζημφ 

ζοιαζααζιμφ, ή  

ζη) ακαζημθή επζπεζνδιαηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

ή  

γ) ζε μπμζαδήπμηε ακάθμβδ ηαηάζηαζδ 

πνμηφπημοζα απυ πανυιμζα δζαδζηαζία 

πνμαθεπυιεκδ ζε εεκζηέξ δζαηάλεζξ κυιμο 

Δάκ καζ: 

- Ξαναεέζηε θεπημιενή ζημζπεία: 

- Γζεοηνζκίζηε ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ 

ςζηυζμ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ, εα δφκαηαζ κα 

εηηεθέζεζ ηδ ζφιααζδ, θαιαακυιεκδξ οπυρδ 

ηδξ εθανιμζηέαξ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ ηαζ ηςκ 

ιέηνςκ ζπεηζηά ιε ηδ ζοκέπε ζοκέπζζδ ηδξ 

επζπεζνδιαηζηήξ ημο θεζημονβίαξ οπυ αοηέξ 

αοηέξ ηζξ πενζζηάζεζξ27  

Δάκ δ ζπεηζηή ηεηιδνίςζδ δζαηίεεηαζ 

δθεηηνμκζηά, ακαθένεηε: 

[] Λαζ [] πζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δζαδζηηοαηή δζεφεοκζδ, ανπή ή θμνέαξ 

έηδμζδξ, επαηνζαή ζημζπεία ακαθμνάξ ηςκ 

εββνάθςκ): [……][……][……] 

Έπεζ δζαπνάλεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξΪπησκα28; 

ΔΪλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ 

πθδνμθμνίεξ: 

[] Λαζ [] πζ 

 

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

 

ΔΪλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα 

αοημηάεανζδξ;  

[] Λαζ [] πζ 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο 

θήθεδηακ:  
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[..........……] 

Έπεζ ζοκάρεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ 

ζπκθσλέεο ιε άθθμοξ μζημκμιζημφξ θμνείξ κε 

ζθνπό ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 

ΔΪλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ 

πθδνμθμνίεξ: 

[] Λαζ [] πζ 

 

 

[…...........] 

ΔΪλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα 

αοημηάεανζδξ;  

[] Λαζ [] πζ 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο 

θήθεδηακ: 

[……] 

Γκςνίγεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ηδκ φπανλδ 

ηοπυκ ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ29, θυβς 

ηδξ ζοιιεημπήξ ημο ζηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ 

ηδξ ζφιααζδξ; 

ΔΪλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ 

πθδνμθμνίεξ: 

[] Λαζ [] πζ 

 

 

 

[.........…] 

Έπεζ πανάζπεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ή 

επζπείνδζδ ζοκδεδειέκδ ιε αοηυκ ζπκβνπιΫο 

ζηδκ ακαεέημοζα ανπή ή ζημκ ακαεέημκηα 

θμνέα ή έπεζ ιε άθθμ ηνυπμ αλακεηρζεέ ζηελ 

πξνεηνηκαζέα ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ ηδξ 

ζφιααζδξ30; 

ΔΪλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ 

πθδνμθμνίεξ: 

[] Λαζ [] πζ 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έπεζ επζδείλεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ζμαανή ή 

επακαθαιαακυιεκδ πθδιιέθεζα31 ηαηά ηδκ 

εηηέθεζδ μοζζχδμοξ απαίηδζδξ ζημ πθαίζζμ 

πνμδβμφιεκδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ, 

πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ ιε ακαεέημκηα θμνέα 

ή πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ παναπχνδζδξ πμο 

είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ πνυςνδ ηαηαββεθία ηδξ 

πνμδβμφιεκδξ ζφιααζδξ , απμγδιζχζεζξ ή 

άθθεξ πανυιμζεξ ηονχζεζξ;  

ΔΪλ λαη, κα ακαθενεμφκ θεπημιενείξ 

πθδνμθμνίεξ: 

[] Λαζ [] πζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

ΔΪλ λαη, έπεζ θάαεζ μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιέηνα 

αοημηάεανζδξ;  

[] Λαζ [] πζ 

ΔΪλ ην Ϋρεη πξΪμεη, πενζβνάρηε ηα ιέηνα πμο 

θήθεδηακ: 

[……] 

Κπμνεί μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ κα επζαεααζχζεζ 

υηζ: 

α) δεκ έπεζ ηνζεεί έκμπμξ ζμαανχκ ρεοδχκ 

δδθχζεςκ ηαηά ηδκ πανμπή ηςκ πθδνμθμνζχκ 

πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ ελαηνίαςζδ ηδξ 

απμοζίαξ ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ ή ηδκ 

πθήνςζδ ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ, 

[] Λαζ [] πζ 
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α) δεκ έπεζ απμηνφρεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ αοηέξ, 

β) ήηακ ζε εέζδ κα οπμαάθθεζ πςνίξ 

ηαεοζηένδζδ ηα δζηαζμθμβδηζηά πμο 

απαζημφκηαζ απυ ηδκ ακαεέημοζα 

ανπή/ακαεέημκηα θμνέα  

δ) δεκ έπεζ επζπεζνήζεζ κα επδνεάζεζ ιε αεέιζημ 

ηνυπμ ηδ δζαδζηαζία θήρδξ απμθάζεςκ ηδξ 

ακαεέημοζαξ ανπήξ ή ημο ακαεέημκηα θμνέα, 

κα απμηηήζεζ ειπζζηεοηζηέξ πθδνμθμνίεξ πμο 

εκδέπεηαζ κα ημο απμθένμοκ αεέιζημ 

πθεμκέηηδια ζηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ή κα 

πανάζπεζ ελ αιεθείαξ παναπθακδηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ πμο εκδέπεηαζ κα επδνεάζμοκ 

μοζζςδχξ ηζξ απμθάζεζξ πμο αθμνμφκ ημκ 

απμηθεζζιυ, ηδκ επζθμβή ή ηδκ ακάεεζδ;  
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ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

θμνέαξ δδθχκεζ υηζ:  

α: Γεληθά Ϋλδεημε γηα όια ηα θξηηάξηα επηινγάο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξΫαο πξΫπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδέν κόλν ζηελ πεξέπησζε πνπ ε 

αλαζΫηνπζα αξρά ά ν αλαζΫησλ θνξΫαο Ϋρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά ζηελ πξόζθιεζε 

ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ δηαθάξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξΫαο 

κπνξεέ λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ ΜΫξνπο ΙV ρσξέο λα ππνρξενύηαη λα 

ζπκπιεξώζεη νπνηαδάπνηε Ϊιιε ελόηεηα ηνπ ΜΫξνπο ΙV: 

Δθπιάξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο 

ΑπΪληεζε 

Ξθδνμί υθα ηα απαζημφιεκα ηνζηήνζα επζθμβήξ; [] Λαζ [] πζ 

 

ΜΫξνο VI: ΣειηθΫο δειώζεηο 

Ν ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ, δδθχκς επζζήιςξ υηζ ηα ζημζπεία πμο έπς ακαθένεζ ζφιθςκα ιε ηα ιένδ Η – IV 

ακςηένς είκαζ αηνζαή ηαζ μνεά ηαζ υηζ έπς πθήνδ επίβκςζδ ηςκ ζοκεπεζχκ ζε πενίπηςζδ ζμαανχκ ρεοδχκ 

δδθχζεςκ. 

Ν ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ, δδθχκς επζζήιςξ υηζ είιαζ ζε εέζδ, ηαηυπζκ αζηήιαημξ ηαζ πςνίξ ηαεοζηένδζδ, 

κα πνμζημιίζς ηα πζζημπμζδηζηά ηαζ ηζξ θμζπέξ ιμνθέξ απμδεζηηζηχκ εββνάθςκ πμο ακαθένμκηαζ32, εηηυξ 

εάκ : 

α) δ ακαεέημοζα ανπή ή μ ακαεέηςκ θμνέαξ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα θάαεζ ηα ζπεηζηά δζηαζμθμβδηζηά 

απεοεείαξ ιε πνυζααζδ ζε εεκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ζε μπμζμδήπμηε ηνάημξ ιέθμξ αοηή δζαηίεεηαζ δςνεάκ33. 

α) δ ακαεέημοζα ανπή ή μ ακαεέηςκ θμνέαξ έπμοκ ήδδ ζηδκ ηαημπή ημοξ ηα ζπεηζηά έββναθα. 

Ν ηάηςεζ οπμβεβναιιέκμξ δίδς επζζήιςξ ηδ ζοβηαηάεεζή ιμο ζη... [πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ 

ή ημο ακαεέημκηα θμνέα, υπςξ ηαεμνίγεηαζ ζημ ιένμξ Η, εκυηδηα Α], πνμηεζιέκμο κα απμηηήζεζ πνυζααζδ 

ζε δζηαζμθμβδηζηά ηςκ πθδνμθμνζχκ ηζξ μπμίεξ έπς οπμαάθθεζ ζη... [κα πνμζδζμνζζηεί ημ ακηίζημζπμ 

ιένμξ/εκυηδηα/ζδιείμ] ημο πανυκημξ Ροπμπμζδιέκμο Δκηφπμο πεφεοκδξ Γήθχζδξ βζα ημοξ ζημπμφξ η... 

[πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δζαδζηαζίαξ πνμιήεεζαξ: (ζοκμπηζηή πενζβναθή, παναπμιπή ζηδ δδιμζίεοζδ ζημκ 

εεκζηυ ηφπμ, έκηοπμ ηαζ δθεηηνμκζηυ, ανζειυξ ακαθμνάξ)]. 

 

Ζιενμιδκία, ηυπμξ ηαζ, υπμο γδηείηαζ ή είκαζ απαναίηδημ, οπμβναθή(-έξ): [……]    

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

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ευρώ και/ή το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

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

ατόμων. 

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

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

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

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 

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

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

υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

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

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

όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

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

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν 

µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

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

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

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

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

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

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

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

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

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

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

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

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

άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

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

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

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

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

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

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

30 Πρβλ άρκρο 48. 
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31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

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

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

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

ζοκμδεφμκηαζ απυ ηδ ζπεηζηή ζοβηαηάεεζδ βζα ηδκ εκ θυβς πνυζααζδ.  


