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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Δπσλπκία ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡ/ΛΗΑΠ 
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΑ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (Α.Φ.Κ.) 999224339 

Θσδηθφο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο  Γ.Λ. ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε 3 ΣΙΚ ΑΓΟΗΛΗΝ-ΑΛΡΗΟΟΗΝ 

Ξφιε ΑΓΟΗΛΗΝ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 30100 

Σψξα ΔΙΙΑΓΑ 

Θσδηθφο ΛUTS EL6 Θεληξηθή Διιάδα 

Ρειέθσλν 2641361229-230-233 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν (e-mail) gnaprom@gmail.com 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Ξηηζηλέιεο Πσηήξεο -Φξαγθηαδνπιάθε 
Ονδάλζε 

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

Γηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL) 

 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη 
αλήθεη ζην πνπξγείν γείαο. 

   

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο. 

 

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην  είλαη ην Διιεληθφ.  

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 
πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε : www www hospital-agrinio.gr θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 
www.promitheus.gov.gr ηνπ  ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ. 

β) Νη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr  

γ) H ειεθηξνληθή επηθνηλσλία απαηηεί ηελ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ζπζθεπψλ πνπ δελ είλαη γεληθψο δηαζέζηκα. 

Ζ απεξηφξηζηε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη ζπζθεπέο είλαη δπλαηή 
ζηελ δηεχζπλζε (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

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

 

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


Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο  ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ 

δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. : 0843 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
νηθνλνκηθψλ εηψλ 2021-2022 ηνπ Φνξέα. 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε (ΑΓA:6Β1Μ46904Κ-Δ34) γηα ηελ αλάιεςε 

ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2021-2022 θαη έιαβε α/α 1419/0 
θαηαρψξεζεο ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Ξιεξσκήο ηνπ θνξέα Γεληθφ 
Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη νη ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΤΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΔΓΝΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ, γηα ην 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα 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 234.000,00 € ρσξίο 
ΦΠΑ θαη  290.160,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αγξηλίνπ γηα έλα (1) 

έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο 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 εηήζηα 
παξάηαζε. 

Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:  

Πξνυπνινγηζκφο Υσξίο ΦΠΑ: 234.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο 
παξάηαζεο (πξναίξεζε), (117.000,00€ Ξ/ ελφο έηνπο + 117.000,00€ ε εηήζηα παξάηαζε) 

Πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ :290.160,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο 

παξάηαζεο (πξναίξεζε), (145.080,00 € Ξ/ γηα έλα έηνο + 145.080,00 € ε εηήζηα παξάηαζε). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, ε λέα 
ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

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

Ζ παξνρή ππεξεζίαο θαηαηάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV 
98310000-9) θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, Δλφηεηα 1 πίλαθαο Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & 

Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο).  

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ρσξίο Φ.Π.Α ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟκε Φ.Π.Α 

ΔΣΗΙΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 117.000,00 € 145.080,00 € 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ  
ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ 

117.000,00 € 145.080,00 € 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΤΜΠ. ΠΡΟΑΙΡΔΗ 

234.000,00 € 290.160,00 € 

 



1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

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

1. Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

 Λ. 4782/21 (ΦΔΘ 36 Α/9-3-2021): Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο 
θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

 
 ηνπ λ. 4622/19 (Α‟ 133) «Δπηηειηθφ Θξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Θπβέξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  

 ηνπ λ. 4700/2020 (Α‟ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, νινθιεξσκέλν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ Ππλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο 
Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» 

 ηνπ π.δ. 39/2017 (Α‟ 64) «Θαλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 
Α.Δ.Ξ.Ξ.» 

 ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Οπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ)» 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 60967 ΔΜ 2020 (B‟ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Ρηκνιφγεζε ζην πιαίζην 
ησλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

 ηεο αξηζκ. 63446/2021 Θ..Α. (B‟ 2338/02.06.2020) «Θαζνξηζκφο Δζληθνχ Κνξθφηππνπ 
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ». 

 ηεο αξηζκ. Θ..Α. νηθ. 14900/21 (Β‟ 466): «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Ξξάζηλεο Γεκφζηεο 

Ππκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΤΟΡΝ46ΚΡΙΟ-Σ92).  

 ηνπ λ. 3419/2005 (Α‟ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 
Δπηκειεηεξηαθήο Λνκνζεζίαο» 

 ηνπ λ. 4635/2019 (Α‟167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 85 

επ. 

 ηνπ λ. 4601/2019 (Α‟ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 16εο 
Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» 

 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. 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» 

 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. 4727/2020 (Α‟ 184) «Τεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Λνκνζεζία ηεο 
Νδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  

 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΘ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 
νδεγίαο 95/46/ΔΘ (Γεληθφο Θαλνληζκφο γηα ηελ Ξξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Θείκελν πνπ παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΝΣ) OJ L 119,  

 ηνπ λ. 4624/2019 (Α‟ 137) «Αξρή Ξξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Ξξνζσπηθνχ Σαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Νδεγίαο (ΔΔ) 
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο 

 ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη 
Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ…»,  

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

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

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

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

 ηνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 
θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ”  

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

 ηνπ λ. 2690/1999 (Α' 45) “Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 
ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

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



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

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

 ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

 ηεο κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 
«Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)»,  

 ηνπ λ. 2955/2001 (Α‟ 256) «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη, 

 ηνπ λ. 2889/2001 (Α‟ 37) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη Άιιεο 
δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη, 

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

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

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

 ηνπ λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 134) φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 

 ηνπ λ. 3918/2011  «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α‟  31) άξζξν 
13 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ, 

 ηνλ Λ.3846/2010 (άξζξν 24) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 ηνλ Λ. 4497/2017 (άξζξν 107), ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Λ. 4412/2016 (Α΄147).  

 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» , 

 ησλ 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. 

 



 

Β. Ρηο απνθάζεηο-έγγξαθα:  

1. Ζ ππ.αξηζκ.πξάμε 32ε/02-11-2021 (Θέκα 6ν) απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

ζθνπηκφηεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2. Ζ ππ.αξηζκ.πξάμε 33ε/12-11-2021 (ζέκα 6ν) απφθαζε ηνπ Γ.Π. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ζρέδην 

ηεο δηαθήξπμεο.  

3. Ζ αξ.1419/0 κε ΑΓΑ:6Β1Μ46904Κ-Δ34 απφθαζε δέζκεπζεο δαπάλεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

1. Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε  09/12/2021 εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 10:00:00 π.κ 

2. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 24/12/2021 εκέξα Παξαζθεπή θαη 
ψξα 12:00:00 π.κ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαληαη λα δεηήζνπλ ηελ απφζπξζε ππνβιεζείζαο πξνζθνξάο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, κε έγγξαθν αίηεκα ηνπο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, 
ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) πνπ θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε 
ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924), κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ζπζηήκαηνο. Ξηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά 
απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνδέρεηαη ην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, κπνξεί λα πξνβεί ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθήο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Θαηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα ππνβάιεη 
εθ λένπ πξνζθνξά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο έσο ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηεο  Ν.Μ Αγξηλίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ 
επηηξέπεηαη ε ππνβνιή πξνζθνξψλ γηα κέξνο ησλ ππεξεζηψλ, αιιά γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ 
(ζχλνιν ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ). Ν ελ ιφγσ πίλαθαο εηδψλ ηκαηηζκνχ πξνο πιχζε θαη ζηδέξσκα, 
αλαθέξεηαη ζηελ Δλφηεηα 1 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ δελ ππάξρεη 
δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. 

3. Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ Ππκβάζεσλ 

(ΔΠΖΓΖΠ) Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο ηνπ  ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ (Γηαδηθηπαθή Ξχιε www.promitheus.gov.gr)  

4. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο 
βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ.4412/16 θαη ην άξζξν 9 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924). 

5. Ξξνζθνξέο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ή ζα πεξηέιζνπλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή ρσξίο λα 
έρεη πξνεγεζεί ππνβνιή ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζην ΔΠΖΓΖΠ, δελ απνζθξαγίδνληαη θαη επηζηξέθνληαη 

ζηνπο απνζηνιείο ηνπο, ζεσξνχκελεο σο νπδέπνηε ππνβιεζείζεο.   

6. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε 
αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ Πχζηεκα (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π. – 

Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηεο .Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924). 

α. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ 

παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο 
εμήο: 

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


(1) Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) ηαπηνπνηνχληαη κε 
ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο)πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 
TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξιεξνθνξηαθψλ Ππζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε,  ε 
αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα 

δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ Ππζηήκαηνο. 

(2)  Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ 
Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Κεηξψνπ (ΑΦΚ) δχλαηαη λα αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο: 

α) είηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΞΑ (VAT Ηdentification Number), 
ηαπηνπνηνχκελνη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. 

β) είηε βάζεη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζχζηεκα SecureidenTityacrOssboRderslinKed (STORK). 

Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, 
απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ Ππζηήκαηνο. 

 (3) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα πξνεγνχκελα δχν εδάθηα, αηηνχληαη ηελ εγγξαθή 

ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ 
απνζηέιινληαο: 

- είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

- είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format 
(PDF)κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα 

δειψλεηαη/ απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο 
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία. 

α. Ρν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ 
Ππζηήκαηνο ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

β. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ηαπηνπνηεζεί, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Ρερληθήο Πηήξημεο 

ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, απνδίδεη ζε απηφλ ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνλ ππνςήθην ρξήζηε. 

γ. Πην πιαίζην ηνπ παξφληνο ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ΔΠΖΓΖΠ σο εμήο:  

(1) νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα εθπαίδεπζε ζπκπιεξψλνληαο θαη 
απνζηέιινληαο ην αλαξηεκέλν έληππν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, κε ειεθηξνληθφ κήλπκα κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο. 

(2)  ε αλαζέηνπζα αξρή ηνπ δηαγσληζκνχ ζπγθεληξψλεη ηα αηηήκαηα θαη ηα απνζηέιιεη έγθαηξα ζηε 
ΓΓΓΠΞ, ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ vendor.training@eprocurement.gov.gr, ψζηε λα 
θαζνξηζηεί ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαίδεπζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά ε αλαζέηνπζα αξρή θαη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

(3) Ζ εθπαίδεπζε παξέρεηαη είηε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΓΓΔΞΘ, είηε απνκαθξπζκέλα κέζσ studio 
ηειεδηάζθεςεο, είηε κέζσ άιινπ ειεθηξνληθνχ κέζνπ. 

7. Ζ δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, ελεκέξσζεο θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924) . Ρα ζρεηηθά ζηνηρεία 
απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο, ππνβνιήο ή αλάξηεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νζφλεο ηεο 

δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε, θαη εηδηθφηεξα ν θαηαγεγξακκέλνο ρξφλνο απηψλ, απνηεινχλ απφδεημε επηθνηλσλίαο 
θαη δηαθίλεζεο εγγξάθσλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη ζρεηηθέο πξνζεζκίεο αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο 
εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε απνζηνιήο, θνηλνπνίεζεο ή ππνβνιήο θαη ιήγνπλ φηαλ 

πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη, αλ είλαη θαηά ην λφκν ενξηάζηκε, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε 
επνκέλε εξγάζηκε. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηα θαηά πεξίπησζε έγγξαθα 



πνπ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνπο ίδηνπο ππνγεγξακκέλα κε 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 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) θαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο. 

8.  Θαλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 
κέξνπο ηνπ Γ.Λ. Αηη/λίαο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

9. H ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ γίλεηαη κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ν νπνίνο εμ απηνχ θαη κφλν ηνπ 
ιφγνπ δελ αληιεί δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα δαπάλεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

10. Θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, νη αλάδνρνη ζα θαηαζέζνπλ δείγκαηα ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 6.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

11. Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, ζα παξαζρεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ λ.4412/16. Ρν λνζνθνκείν  κπνξεί λα παξάζρεη ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο 
ζπγθεληξσηηθά επί φισλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ.  

12. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή ππεχζπλεο δειψζεηο ή βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (πξνζθνξέο θ.ι.π.) ή/θαη θαηά ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαη 
πξέπεη λα ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη απφ ην ίδην ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 
απηήο. 

13. Ρν λνζνθνκείν  δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε θαη δηθαηνχηαη λα ηελ αλαζέζεη ή φρη, λα 

καηαηψζεη ή λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία, ρσξίο νπδεκία ππνρξέσζε θαηαβνιήο 
ακνηβήο ή απνδεκίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

14. Ν πξνζθέξνληεο, εθφζνλ δελ αζθήζνπλ εκπξνζέζκσο έλζηαζε θαηά ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ή 

απηή έρεη απνξξηθζεί, ζεσξείηαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο θαη 
δελ δχλαηαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν λα απνθξνχζνπλ, επζέσο ή εκκέζσο, 
ηνπο φξνπο απηνχο.  

15. Νη φξνη ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο αλαγξάθνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο, θαζνξίδνπλ ηηο 
επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ησλ δηαγσληδνκέλσλ-παξφρσλ. Γηα ζέκαηα κε ιεπηνκεξψο αλαθεξφκελα ζηελ 
Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο, ηζρχνπλ ηα θαζνξηδφκελα ηφζν απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 
πεξί Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (λνκνζεηήκαηα, .Α. Θ..Α. θιπ) φζν θαη απφ ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΠ φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. Θεσξείηαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο 
ζην δηαγσληζκφ γλσξίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πιαηζίνπ θαη φηη δελ κπνξνχλ λα 
επηθαιεζηνχλ άγλνηά ηνπ. 

16. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηνχκελα ζηνηρεία/έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά/δείγκαηα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε 
έληππε κνξθή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε θαη ηα Ξαξαξηήκαηα απηήο, 
πξνζθνκίδνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (πξνζσπηθά, ηαρπδξνκηθά ή κε courier) ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

λνζνθνκείνπ  (3 ρικ Αγξηλίνπ-Αληηξξίνπ, Ρ.Θ 30 100) ζην Ρκήκα Γξακκαηείαο (πξσηφθνιιν) ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο ζα θέξεη ηηο ελδείμεηο: 

 «ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΤΖΦΗΝ» (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail) 

«ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ»  ΓΔΛΗΘΝ Γ.Λ.ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ Λ.Κ.ΑΓΟΗΛΗΝ «ΦΑΘΔΙΝΠ (π.ρ. ΔΛΡΞΥΛ 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ) ΓΗΑ ΡΝΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 
ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ ……………. ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ  ……………………… ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 

………… ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΑ ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ. 



1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:142849 θαη 
αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Ξχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΝΞΠ ΔΠΖΓΖΠ.  

1 Ξεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 

ηνπ Λ. 4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 19 Λ.4782/21: (ΤΝΔΙΓΗΗ κε εκεξνκελία 
25/11/2021)  

2 Ζ πξνθήξπμε 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 θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε δηεχζπλζε 
(URL)  www.hospital-agrinio.gr 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη είηε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή είηε ηνλ Νηθνλνκηθφ 

Φνξέα θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, άξζξα 1 
παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007 φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Λ.3801/09, ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηα άξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

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

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ αζέηεζε ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ απνηειεί ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 
παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
73 (ήηνη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείεη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο νπνηνλδήπνηε νηθνλνκηθφ θνξέα εάλ κπνξεί λα απνδείμεη κε θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 
ηνπ). 

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. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νπνηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ αθνξά 
αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην λφκηκν 

επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην πξσηφηππν 
έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-61. Ζ επηθχξσζε 
απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ Θ.Ξ.Γ. θαη 53 ηνπ Θψδηθα 

πεξί Γηθεγφξσλ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.hospital-agrinio.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_th


Ρα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα 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. 

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

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 ε ππ’ αξ. [αξηζκφο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, 2021-162850 [ Id (εζσηεξηθφο αξηζκφο 

αλαθνξάο 21-629066-001)] Πξνθήξπμε  ηεο χκβαζεο, φπσο απηή έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ 24/11/2021,  

 ε παξνχζα Γηαθήξπμε  κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο  

 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 

 ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 
φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), κέζσ ηεο 
Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ σο άλσ ζπζηήκαηνο. 

2.1.3  Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 9 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 Γηαδηθηπαθήο Ξχιεο (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 είηε 

ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη. 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν 9 εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ 
δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Ππγθεθξηκέλα, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ επί ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο κέζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο. Νη παξερφκελεο απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 
δηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο ή θαη ηεο αλάξηεζεο 
απηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «Ππλεκκέλα Ξξνθεξπγκέλνπ Γηαγσληζκνχ», Θαηεγνξία «Ξξνο Αλάδνρν, 

Γηαθήξπμε θαη Γεκνζίεπζε ζην Portal». 

Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη είηε κε άιιν ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ 
ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

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


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 ηέζζεξηο (4) 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 πξνζεζκηψλ. 

2.1.4  Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ρπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζρεηηθά 

κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζπληάζζνληαη 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

Ρα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο 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, δειαδή 
έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε 
κεηάθξαζε ηνπο, 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 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.Π.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 ηνπ 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 πξνζθνξψλ ηνπ 



δηαγσληζκνχ, 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 (παξ. 4, 

άξζξνπ 72, λ.4412/16).  

Ζ πεξ. αα‟ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε γξακκάηην 
ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

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

2.1.6  Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Ξξνζθέξσλ ή σο 

Λφκηκνο Δθπξφζσπνο Ξξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη‟ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα 
επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά 
κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε 
εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη 
ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή 

ελεκέξσζε πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

 

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 κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  Ζ Α.Α. κπνξεί λα 
απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή, εθφζνλ 
ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε ζην κέηξν πνπ ε ζρεηηθή κεηαβνιή είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (άξζξν 19 ηνπ λ.4412/16).  

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξσλ έλαληη ηεο Α.Α. γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ 
ησλ απνξξενπζψλ, απφ ηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο, ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ρπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο 

ζπκθσλίεο, πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο, έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε 
θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη  ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο  απαιιαγήο ηνπ  
ελφο  κέινπο  απφ  ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο Πχκβαζεο.   



4. Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο, 
νπνηαδήπνηε απφ ηα Κέιε ηεο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ 
κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε 
νινθιήξσζεο ηεο Πχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ 

φξσλ ηεο Πχκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  Πε αξλεηηθή  
πεξίπησζε, ν Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε Πχκβαζε. 

2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο   

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

ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο) εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ην χςνο ηεο 
νπνίαο θαζνξίδεηαη ζην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ,(εθηφο ΦΞΑ) ήηνη πνζνχ 2.340,00€                            
(ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΣΡΙΑΚΟΙΑ ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ). 

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. 

Πηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κέζσ ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, νη 

πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, πξνζθνκίδνληαη, ζε 
θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ πξνζθνξά νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο εγγχεζε ζπκκεηνρήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ 

έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο. 

 

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

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:  

α) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

β) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ 
απηψλ, θαη 

γ) ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 

θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη εθφζνλ απαηηείηαη. Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα 
ηεο θαηαθχξσζεο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ πεξίπησζε απφξξηςεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή έλδηθν βνήζεκα ή έρεη 

εθπλεχζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή έλδηθσλ βνεζεκάησλ ή έρεη ιάβεη 
ρψξα παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα άζθεζεο απηψλ ή απηά έρνπλ απνξξηθζεί ακεηαθιήησο. 

δ) ζχκθσλα κε ηηο ηζχνπζε δηαηάμεηο.  

2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ελ γλψζεη ηνπ ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο 



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

2.2.3  Λφγνη απνθιεηζκνχ  

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

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), 

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 ηνπο 

δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε απηή  αθνξά ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, 
θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε απηή αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 



Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε απηή, αθνξά ζηνπο λφκηκνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπο. 

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

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

2.2.3.2. Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ 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 πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ 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 πξνζθέξσλ 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)Όηαλ 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. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ 
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,  

(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 23 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 έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά 

ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

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

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

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, 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 

2.2.3.4. (ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ) 

2.2.3.5. Ν πξνζθέξσλ 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  

2.2.3.6 Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2.2.3.1,  2.2.3.2. γ θαη 2.2.3.3.  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. 

Αλ ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δηαπηζησζεί φηη ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ελφο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα έλαο απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1,  2.2.3.2 (γ)  θαη 2.2.3.3 

θαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ιάβεη ηα κέηξα γηα λα απνδείμεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ 
πξνεγνχκελε ππνπαξάγξαθν, κπνξεί λα επηβιεζεί εηο βάξνο ηνπ απνθιεηζκφο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε ελ 
εμειίμεη θαη κειινληηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, σο 

άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/16. 

2.2.3.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, 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). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη 
θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα 
ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ 

ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, 
θαζψο θαη κέηξα ζε επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 
παξαπησκάησλ. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα 
ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 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. 

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. 

4412/20161. 

2.2.3.9. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, απνθιείεηαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   

2.2.4  Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα 
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Ξαξάξηεκα XI ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο 

κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε 
ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 
νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην. 

2.2.5  (ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ)  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα  

Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη ηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο 
φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ζηνηρεία (π.ρ  βεβαηψζεηο, δειψζεηο, ππεχζπλεο δειψζεηο, εγρεηξίδηα, θχιια 

ζπκκφξθσζεο, θπιιάδηα, πηζηνπνηεηηθά θ.η.ι)  πνπ  αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 (Ρερληθέο 
Ξξνδηαγξαθέο) ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.  

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

φζα  αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η ελφηεηα 2 Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

                                                             
 



Νη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξεί 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 
αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδνληαη.  

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη 
απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. πφ ηνπο 
ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ.  

2.2.9  Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Ρν ΔΔΔΠ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔΠ 
θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα 
ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔΠ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα 

απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Πηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν 
ΔΔΔΠ. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔΠ κε 
ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ. 

Θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔΠ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ 
ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 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 ΔΔΔΠ ππνβάιιεηαη ρσξηζηά 
απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. Πην ΔΔΔΠ 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. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔΠ, ηελ θαηάζηαζή ηνπ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο 

παξνχζεο2 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ γηα ηπρφλ 

ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε 

ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 

3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν 

πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο3. 

                                                             
 
 



Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
(πεξ. α‟ θαη β‟ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί 
εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 
ηεξείηαη. Πηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην 

ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔΠ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο 
φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

2.2.9.2  Απνδεηθηηθά κέζα  (Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο-Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ) 

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

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ 
ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 

ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 
θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8) 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 2.2.3.3 

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 ηζρχνπλ. 

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. 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 ην 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 
ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ 
ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 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 κε εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “Πηνηρεία Κεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά 
εκθαλίδνληαη ζην taxisnet. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, 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 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 θαη ζηελ 
πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. 

Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ 

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

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο δει. γηα ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 
ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Λ.4412/16, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ 
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

δ) ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 
εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 

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

απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 
δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν  

Δπηκειεηήξην.  

Β.3. ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

Β.4. ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

Β.5. ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη 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 δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ 
έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο 

ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη 
ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ 
πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

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

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

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

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 
πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, 

πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1  Κξηηήξην αλάζεζεο  

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη 
ηηκήο.    

2.3.2. Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

2.3.3  Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί ΓΙΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1  Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

α. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ. 

β. Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο, ή κε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ή θαηά παξέθθιηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Ρερληθή 
πξνζθνξά» θαη ηνπ Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

γ. Ζ εθ παξαδξνκήο ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζηνλ θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη αληίζηξνθα, δελ αλαγλσξίδεηαη θαη δελ ζεξαπεχεηαη εθ ησλ 
πζηέξσλ θαη νδεγεί ππνρξεσηηθά ζε απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 



δ. Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα δηθαηνινγεηηθά, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία 
θαηαιεθηηθήο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

ε. Ρα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή λα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (λ.4412/16 άξζξν 92). 

ζη. Νη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο δχλαηαη πξνζθιεζνχλ, εγγξάθσο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα 
παξνρή δηεπθξηλήζεσλ ή ζπκπιήξσζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. Ζ ελ ιφγσ 
ζπκπιήξσζε ή δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή 

ππνβνιή εγγξάθσλ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. Δλ  ιφγσ 
δηεπθξηλήζεηο ή ζπκπιεξψζεηο (δηνξζψζεηο ηππηθψλ ιαζψλ ή ήζζνλνο ζεκαζίαο παξαιείςεσλ ησλ 
πξνζθνξψλ), γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 102 ηνπ Λ. 4412/06 θαη ην άξζξν 14 ηεο Α 

56902/215//2-06-2017. 

δ. Όιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ή πεχζπλεο Γειψζεηο ή βεβαηψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο δελ ρξεηάδεηαη λα θέξνπλ ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, θαη πξέπεη λα 

ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην, ήηνη απφ ην ίδην ην θπζηθφ πξφζσπν 
πνπ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ή φηαλ πξφθεηηαη γηα εηαηξεία απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν απηήο. 
Δπηπιένλ, απαηηείηαη, , λα θέξνπλ εκεξνκελία, ε νπνία λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα (30) 

εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (Λ. 4250/14). 

ε. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο ή αληηπξνζθνξέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Ν ππνςήθηνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ 

δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο 
ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. 

ζ.  Γελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε εγγξάθσλ θαη ζε έληππε κνξθή, ηα νπνία θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή 

θαη έρνπλ ππνβιεζεί ειεθηξνληθά ζην Πχζηεκα.  

η. Έληππα δηθαηνινγεηηθά-πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα 
ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην 

φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε 
Γηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία (Λ.4412/16 άξζξν 96). 

ηα. Έληππα δηθαηνινγεηηθά-πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν εθπξφζεζκα, 
επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο  ρσξίο λα απνζθξαγίδνληαη (Λ.4412/16 άξζξν 
96). 

ηβ.  Ρα έληππα δηθαηνινγεηηθά θαη ινηπά ζηνηρεία δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο ή άιινπ είδνπο αιινηψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε ή πξνζζήθε, 
απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή 

πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ' απηή δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

ηγ. Νη έληππεο πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή ζε 

πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. (Λ. 4412/16 άξζξν 96).  

ηδ. Αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο επηθχξσζεο αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ απφ 
ηελ παξνχζα δηαθήξπμε δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

1 ηνπ Λ.4250/14 (ΦΔΘ Α΄ 74/26-03-14). πνβαιιφκελα κε ηελ πξνζθνξά ειεθηξνληθά αξρεία .pdf ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ πνπ δελ είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε 
ηνπο, εθιακβάλνληαη σο ππνβιεζέληα απιά θσηναληίγξαθα, θαη γηα ηελ απνδνρή ηνπο ή κε εμεηάδνληαη 

κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.4250/2014 (ΦΔΘ η.Α΄74/26-03-14). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 
ππνβιεζέληα ηέηνηα ζηνηρεία δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξκφδηα γηα ην δηαγσληζκφ πεξεζία 
δεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε αθξίβεηα απηψλ, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 5%, 



ηδίσο δεηψληαο ηε ζπλδξνκή ησλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εμέδσζαλ ηα πξσηφηππα. Γηαπίζησζε φηη 
ππνβιήζεθαλ αιινησκέλα ζηνηρεία επηθέξεη θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ.1599/1986, εθφζνλ ηέηνηα πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιε πνηληθή 
δηάηαμε. Πε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε, ε εθδνζείζα βάζεη ησλ ζηνηρείσλ δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, 

αλαθαιείηαη ακέζσο.  

ηε. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά 
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. 

ηζη. Γχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ  νξζή δηεμαγσγή ηεο (Λ. 4412/16 άξζξν 79). 

2.4.2  Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 
πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε 
παξνχζα δηαθήξπμε (άξζξν 1.5), ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα 
αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016 , ηδίσο ζην άξζξν 15 ηεο Α56902/215//02-06-17 (Β‟ 1924) «Ρερληθέο 

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

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 6 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.  

Ρα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 

ηνπ λ. 4412/2016, ππνβάιινληαη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν σο μερσξηζηφ αξρείν θαη ζεκαίλνληαη απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ Ππζηήκαηνο (νη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ, ηδίσο, 
ηα ηερληθά ή εκπνξηθά απφξξεηα θαη ηηο εκπηζηεπηηθέο πηπρέο ησλ πξνζθνξψλ). Πηελ πεξίπησζε απηή, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ζηνλ νηθείν (ππν)θάθειν ζρεηηθή αηηηνιφγεζε, αλαθέξνληαο ξεηά φιεο ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίαο Γηαθνξεηηθά δχλαληαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ νη ινηπνί δηαγσληδφκελνη.  

Ζ Α.Α. δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νη πξνζθέξνληεο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ 
ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο. 

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. Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο 

ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ Ππζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 



«Ππλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Ξξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν φια ηα ζηνηρεία ηεο 
πξνζθνξάο ηνπ ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format(PDF). 

 

Πηελ ζπλέρεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξάγεη απφ ην ζχζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία (εθηππψζεηο ηεο 

Ρερληθήο Ξξνζθνξάο Αλαδφρνπ θαη ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο Αλαδφρνπ ζε κνξθή αξρείνπ Portable 
Document Format (PDF)), ηα νπνία ππνγξάθνληαη κε εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924) θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο 
(ππν)θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. Θαηά ηελ ζπζηεκηθή ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
ην ζχζηεκα πξαγκαηνπνηεί απηνκαηνπνηεκέλνπο ειέγρνπο επηβεβαίσζεο ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ζε 

ζρέζε κε ηα παξαρζέληα ειεθηξνληθά αξρεία (Ρερληθή θαη Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά) θαη εθφζνλ νη έιεγρνη 
απηνί απνβνχλ επηηπρείο ε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζην ζχζηεκα. 

Γηαθνξεηηθά, ε πξνζθνξά δελ ππνβάιιεηαη θαη ην Πχζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε ζρεηηθφ 

κήλπκα ζθάικαηνο ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα πξνβεί 
ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο δηφξζσζεο. 

 

Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη νηθνλνκηθνί φξνη δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 
εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ Ππζηήκαηνο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα 
ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε δηαθήξπμεο (ηδίσο ηερληθή θαη 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά). 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

Πηελ πεξίπησζε δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή θφξκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ, ππεξηζρχεη ην ηειεπηαίν. 

Δηδηθά ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ έγγξαθα πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο 

αλαδεηνχληαη απηεπάγγειηα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, κέζσ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. Έσο 
ηελ πιήξε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 
ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί 

απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή 
ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο .Α. 
56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 1924), ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

2.4.2.5. Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ Α.Α θαη ζε έληππε 
κνξθή ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 

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

νπνία θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε 
ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 
(ΦΔΘ Β 1924), ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο 

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

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



2.4.3  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο – Ρερληθή Ξξνζθνξά» ππνβάιινληαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ειεθηξνληθά ζε κνξθή 
αξρείνπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ 
εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ 
Β 1924), ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο. 

2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλνπλ:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 
άξζξνπ 79 θαη 79Α ηνπ λ. 4412/2016,  

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ηα άξζξα  2.1.5 
θαη 2.2.2.1 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
 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  
Ρν ΔΔΔΠ απνηειεί ππεχζπλε δήισζε ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο 
ηθαλφηεηεο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα επηρεηξήζεσλ γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο. Γηαηίζεηαη ζε φιεο 

ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε εθπιήξσζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
φξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. Σάξηο ζην ΔΔΔΠ, νη ππνβάιινληεο 
πξνζθνξά  δελ ρξεηάδεηαη πιένλ λα ππνβάιινπλ πιήξε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη έληππα πνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαλ παιαηφηεξα  ζηηο  δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ ΔΔ,  θάηη  πνπ απινπζηεχεη ηελ 
πξφζβαζε ζε επθαηξίεο δηαζπλνξηαθήο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 
Πην ΔΔΔΠ νπζηαζηηθά δειψλεηαη απφ ηνλ θάζε ππνςήθην φηη πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο (ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ή/θαη ηελ Γηαθήξπμε) θαη φηη νη 
ζπκκεηέρνληεο δελ εκπίπηνπλ ζε θάπνην ιφγν απνθιεηζκνχ (λ. 4412/16 άξζξα 75 σο 77). 

Ξεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο έηεξνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ηπρφλ ζηεξηρζεί ν ππνβάιισλ 

πξνζθνξά. 

Ξξνζδηνξίδεη ηε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ 

ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά. 

Ξεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, φπσο πρ ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο, φηαλ ε 

αλαζέηνληα θνξέα κπνξεί λα ιάβεη γλψζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ κε απεπζείαο πξφζβαζε ζε 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο απφ ηνλ ππνςήθην έρεη σο εμήο: 

Ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα «θαηεβάζεη» ην αξρείν απφ ην ΔΠΖΓΖΠ, λα ην απνζεθεχζεη 

ζηνλ Ζ/ ηνπ θαη λα κεηαβεί ζηελ ηζηνζειίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el Πηελ ηζηνζειίδα απηή, πξέπεη λα επηιέμεη «Δηζαγσγή ΔΔΔΠ» θαη λα 

ηειεθνξηψζεη («αλεβάζεη») ην αξρείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΔΔΠ ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ηειεαπνζήθεπζε 

(«θαηέβαζε») απφ ην ΔΠΖΓΖΠ. 

Πηελ αλσηέξσ ηζηνζειίδα, ζπκπιεξψλεη θαη επηιέγεη ειεθηξνληθά, ηα θαηάιιεια πεδία πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνληα θνξέα, θαζψο θαη ηα πεδία κε ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν ζχληαμεο. Αλ 

είλαη δπλαηφ, ππνγξάθεη ςεθηαθά ζην θαηάιιειν ζεκείν. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el


Δπηιέγεη «Δθηχπσζε». Ρν αξρείν εκθαλίδεηαη ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη είλαη πιένλ δπλαηή ε εθηχπσζε 

ηνπ κε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο εθηππσηή ζε κνξθή .pdf. Πε πεξηβάιινλ Microsoft Windows, ην 

eΔΔΔΠ κπνξεί λα εθηππσζεί σο αξρείν PDF κέζσ ηνπ Chrome (έρεη ήδε ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία 

εθηχπσζεο PDF). Γηαθνξεηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη νπνηνδήπνηε πξφγξακκα δεκηνπξγίαο αξρείσλ 

PDF πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ ζην δηαδίθηπν. Πε πεξηβάιινλ Mac OSX ή Linux, ην eΔΔΔΠ κπνξεί λα 

εθηππσζεί απφ θάζε θπιινκεηξεηή. 

πνγξάθεη ςεθηαθά ην αξρείν pdf πνπ εθηχπσζε (αθφκε θαη αλ ην έρεη ππνγξάςεη ςεθηαθά ζηελ 

ηζηνζειίδα). 

πνβάιιεη ην αξρείν ηνπ ΔΔΔΠ ηφζν ζε κνξθή .xml (αλ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ Α.Φ.) φζν θαη ζε .pdf 

ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Ζ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αμηνινγεί ην ΔΔΔΠ είηε κε ηε ρξήζε ηνπ αξρείνπ .pdf (είηε κε 

ηελ ηειεθφξησζε ηνπ αξρείνπ .xml) ζηελ ηζηνζειίδα πνπ ην δεκηνχξγεζε 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). Δπηζεκαίλνληαη ηα αθφινπζα, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πιεκκέιεηεο θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔΠ πνπ επηζχξνπλ ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ εθάζηνηε νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ ηε ζπλέρηζε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο :  

(α) Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ θαη δελ 

ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο, 

ζπκπιεξψλεη θαη ππνβάιιεη έλα (1) ΔΔΔΠ.  

(β) Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κφλνο ηνπ ζην δηαγσληζκφ, αιιά ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε ε αλαζέηνπζα αξρή λα ιακβάλεη ην δηθφ ηνπ ΔΔΔΠ καδί κε ρσξηζηφ 

ΔΔΔΠ, φπνπ παξαηίζεληαη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα θάζε κία απφ ηηο νληφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη.  

(γ) Πηελ πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ απφ θνηλνχ νκίισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ (ι.ρ ελψζεσλ, 

θνηλνπξαμηψλ, ζπλεηαηξηζκψλ θιπ), πξέπεη λα δίλεηαη, γηα θάζε έλαλ ζπκκεηέρνληα νηθνλνκηθφ θνξέα, 

ρσξηζηφ ΔΔΔΠ, ζην νπνίν παξαηίζεληαη νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο.  

πνγξαθή Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πχκβαζεο 

Πχκθσλα κε ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ. 4497/2017: 

- Θαηά ηελ ππνβνιή ΔΔΔΠ ηνπ άξζξνπ 79, είλαη δπλαηή, κε κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 

εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ε πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 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 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λνείηαη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά 

ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ 

πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 Απφ ηα απνδεηθηηθά κέζα ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζην ΔΔΔΠ θαη ε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην πξφζσπν ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. Ν θαηά ηα αλσηέξσ έιεγρνο ηεο 

νξζφηεηαο ησλ δεινχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ε δηαπίζησζε ηεο απνπζίαο ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζα γίλεη 



ππνρξεσηηθά πξηλ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο, γηα ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζα επηιεγεί θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.   

Πε πεξίπησζε κε ππνβνιήο (ή θαηά παξέθθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ππνβνιήο) ηνπ ΔΔΔΠ, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.  

2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη 
ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Ξαξάξηεκα Η (ελφηεηα 2), 
πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη 

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

Δπηπιένλ,   

Α. Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί πεχζπλε δήισζε, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (Ξξφεδξν Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν ή Γηαρεηξηζηή θ.ιπ. ή 

εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπο) ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη/δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά 
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, πεξί ησλ 
νπνίσλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, έιαβε πιήξε γλψζε, απνδέρεηαη θαη ζε πεξίπησζε αλάζεζεο ζα θαιχςεη 

πιήξσο. 

Β. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.6 θαη 2.2.7 ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ 
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά (φπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηνπο πίλαθεο Ι, ΙΙ). 

2.4.3.3. α. Ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5. κε ηνλ νπνίν ζα πξνζθνκίδνληαη 
ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-Ρερληθή πξνζθνξά» θαη ζε έληππε κνξθή, πεξηέρεη 
δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα πξνζθνκηδφκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα 

είλαη ζπξξακκέλα θαη αξηζκεκέλα θαηά θχιιν κε ζπλερή αξίζκεζε. 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα έληππα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ 
λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα (νκνίσο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν), κε 

ηελ ζπκπιεξσκαηηθή έλδεημε «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θαθέινπ. 

β. Πηα πεξηερφκελα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία. Ρπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεά, δσξεάλ 
θ.ά.») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

γ. Ρα ειεθηξνληθά ηπρφλ ππνβαιιφκελα ηερληθά θπιιάδηα (Prospectus), πνπ δχλαηαη λα ππνβάιινληαη 
ζηελ ειιεληθή ή άιιε γιψζζα (Λ. 4412/16 άξζξν 92), ζα πξέπεη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα απφ 
ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν/εθδφηε ηνπο. Πε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή 

απφξξηςεο, απφ πεχζπλε Γήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη φηη πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ θπιιαδίσλ ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ησλ 
ηερληθψλ θπιιαδίσλ (Prospectus) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε ή φηη είλαη ηα επίζεκα ηερληθά 

θπιιάδηα (Prospectus), ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ/εθδφηε. Ρα αλσηέξσ ηερληθά θπιιάδηα επεηδή είλαη 
ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν, είηε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα βάζεη ηεο 
αλσηέξσ .Γ., εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζθφκηζήο ηνπο ζε έληππε κνξθή.  

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

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 2.3.1. 

Πηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
ππνςήθηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 



εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο. Πηελ 
ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά 
θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. 

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

πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ην ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ζε κνξθή pdf. Θαζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο 
ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν]. 

Νη ηηκέο δίλνληαη ζε Δπξψ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζην ζχζηεκα ζα εηζαρζεί ε ηηκή θαη ' είδνο, ρσξίο ΦΞΑ. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ,  ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 
ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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. 

Θα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αληηζηνηρία ηνπ θσδηθνχ είδνπο ζε ζρέζε κε ηνλ θσδηθφ ηνπ έθνζνλ 
πεξηγξάθεηαη ζην Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ.  Θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, νη ηηκέο 
δελ επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ (Λ. 3918/2011 

άξζξν 13, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε  ηνλ Λ. 4052/2012 άξζξν 14), ή αλψηεξεο απφ ηελ ηηκή 
θαηαθχξσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ ηνπ λνζνθνκείνπ (4272/2014 άξζξν 47). Πε πεξίπησζε 
πνπ ην ππφ πξνκήζεηα είδνο δελ είλαη θαηαρσξεκέλν ζην Ξαξαηεξεηήξην Ρηκψλ ηφηε νη ηηκέο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αλψηεξεο απφ ηελ αληίζηνηρε πξνυπνινγηδφκελε ηηκή ηεο δηαθήξπμεο, φπσο επίζεο ζα 
πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ΞΔΘΛΖ ΓΖΙΥΠΖ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε 
ην Ξ.Ρ.(άξζξν 8 παξ. 4 Λ.1599/1986).  

2.4.5  Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ   

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

απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ.  

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 λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 

 

2.4.6  Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

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

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο 
πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο- Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) 
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, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 42 ηνπ 
λ.4782/2021 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο (ν 

πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ζηελ 
πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ), 

Θ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε 
ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ 

λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο 

παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο, 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεί φηη 

ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή 
φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_4_c


3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1   

 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή 
Ξξνζθνξά» ηελ Σξίηε 28/12/2021 θαη ψξα 10:00:00 π.κ. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», θαηά ηελ εκεξνκελία θαη 
ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ξξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή.  

 

 Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο, εθεμήο 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: 

 Ρν αξκφδην φξγαλν αξρίδεη ηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 
 Αλ σο θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο έρεη επηιεγεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ηα επηκέξνπο ζηάδηα, ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ή ζην δεχηεξν ζηάδην 
ηεο θιεηζηήο δηαδηθαζίαο, έρνπλ σο εμήο: 

 α) Ζ απνζθξάγηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ 
πξνβιέπεηαη ε ππνβνιή ηεο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη 
ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Πην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα 
κέιε ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Ρν αξκφδην φξγαλν 
πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72, πεξί 
παξάιεηςεο πξνζήθνπζαο πξνζθφκηζεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 
 β) Πηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ πεξ. α‟ 
θαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξίδνληαη ζε πξαθηηθφ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο. 

 γ) Κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πεξ. α‟ θαη β‟, ε αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ 

εγθξίλεη ηα πξαθηηθά κε απφθαζή ηεο, πξνζθαιεί εγγξάθσο ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε, 
ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103, πεξί πξφζθιεζεο γηα 

ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο 
πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν. 
 Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, επηθπξψλνληαη κε ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε ηεο πεξ. γ‟. 
 Κεηά απφ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη 

ζην άξζξν 105, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία 
θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

 Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζην Βηβιίν IV. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. 



 
Ππλνπηηθά ε δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: ζε ζπγθεθξηκέλε ψξα, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, γίλεηαη 
απνζθξάγηζε κφλν ηνπ ειεθηξνληθνχ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά». Ν 
ειεθηξνληθφο (ππν)θάθεινο «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», απνζθξαγίδεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο ησλ 
νπνίσλ νη πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κεηά ηελ αμηνιφγεζε (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 
Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην 

πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. Νκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ 
(ππν)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 
απνζθξαγίζζεθαλ, ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Γηα ηελ 
απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψλνληαη κε ειεθηξνληθφ κήλπκα / εηδνπνίεζε πνπ παξάγεηαη 
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. Ρν αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα, 

θαηά πεξίπησζε, πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο 
απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Θάζε πξνζθέξσλ πνπ ζπλερίδεη ζε επφκελν ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ 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. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο .Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΔΘ Β 

1924), κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο ηδίσο: 

• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 πξνβαίλνπλ 
θαηά πεξίπησζε ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη 

(ππφ)θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ππνβάιινπλ ηα πξαθηηθά, γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ηνπο πξνο ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή. 

• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, o απεπζχλνπλ πξφζθιεζε ζηνπο 

ρξήζηεο– νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ή ζπκπιήξσζεο ησλ εγγξάθσλ ή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη. 

- απεπζχλνπλ πξφζθιεζε ζηνπο ρξήζηεο– νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. 

- θνηλνπνηνχλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηελ ζρεηηθή απφθαζε επηθχξσζεο ησλ πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο 
ησλ πξνζθνξψλ. 

• Ξηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ  

- παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ ηνπο δεηνχληαη. 

- ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ, ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ κέζσ ηνπ ρψξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ. 

Ζ ππνβνιή ησλ πξαθηηθψλ, γλσκνδνηήζεσλ θαη εηζεγήζεσλ ησλ γλσκνδνηηθψλ νξγάλσλ, νη 
θνηλνπνηήζεηο θαη νη πξνζθιήζεηο ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, νη 
δηεπθξηλίζεηο- ζπκπιεξψζεηο ησλ ηειεπηαίσλ πξνο ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο θαζψο θαη θάζε άιιε 

επηθνηλσλία κεηαμχ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ Ππζηήκαηνο. 

 



3.1.2 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ-Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ  

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ 
θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη 
είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην ΔΔΔΠ, ή φηαλ ιείπνπλ 
ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη 
κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ 
είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο 
πξνζεζκίαο παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Ρα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο 
δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 

ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε ηνπ πξσηνηχπνπ 
ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   

Πηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην αλσηέξσ 
πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε 
νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθείαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ. 

Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3.4 ηεο παξνχζαο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο 
επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 
β) Κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ 
ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Πηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη 
εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» 
ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ 
πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 
4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο 
ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. 



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 

Πηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ πξαθηηθά 

εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο», 
«Ρερληθή Ξξνζθνξά» θαη «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ 
ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, ηνλ πξψην ζε 

θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη 
ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο 
παξνχζαο, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ 

θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

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

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, 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 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.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη απφ 
απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 

κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη 
σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, ε 
αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα δηθαηνινγεηηθά ή λα 

ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 
4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΠΖΓΖΠ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο 
απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ν πξνζσξηλφο 

αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή 
δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ 

πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 
πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο 



παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 
δηαθάλεηαο. 

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 (ΔΔΔΠ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία , 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 απνδεηθλχεηαη ε κε 
ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε πιήξσζε 
κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 

2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  

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 (ΔΔΔΠ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε γλψζε κεηά 
ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (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 έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ βξίζθεηαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί 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 ζχκθσλα κε 
φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.1) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ 
Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ 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:  

Ξνζνζηφ (Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
κέρξη 100.000 επξψ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ην 15% γηα δηαγσληζκνχο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο 
απφ 100.001 επξψ θαη άλσ πεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. (παξαγξ. 1, άξζξν 104, Λ. 4412/2016)  ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ (Ρν πνζνζηφ απηφ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% 
(παξαγξ. 1, άξζξν 104, Λ. 4412/2016) ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο.  
Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 
 

Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 



Πε πεξίπησζε πνπ θαη ν επφκελνο πξνζθέξνληαο πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία 
απαηηνχληαη,  ε αλάζεζε γίλεηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν αλάδνρν θ.ν.θ. 

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

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο ππνπαξαγξάθνπ 1(ηβ) ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 3.1.2. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

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

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ησλ 
πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί αμηνιφγεζεο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ 
νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 

αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 
θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα 

«Ππλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Κεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 
νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο4. Θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ 
επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο. 

 

[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 Α.Δ.Ξ.Ξ. 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 πξάμε 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. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 

δεκνζίεπζε ζην ΘΖΚΓΖΠ.  

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε 
(15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Νη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ αξρίδνπλ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο θαη ιήγνπλ φηαλ 
πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα ή Πάββαην, φηαλ 
πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59 

                                                             
 



Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε 
«Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Θ..Α. Ξξνκήζεηεο θαη πεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Λ. 4412/2016 
.Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο 

ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ 
νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε 
παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 

πξνζθπγήο.  

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 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, 
κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ 
ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Θιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 

λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Κεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα αξρή,  
κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»  :  

α) Θνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, πξνθεηκέλνπ λα 
αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε 
δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, 

πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΞΞ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, ηνλ 
πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά θαη ηελ 

Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. Πηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

γ) Θνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Ξαξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ηπρφλ 

ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε 
εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)Ππκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
. 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ 

ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ 
πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

18/1989, ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ 
αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη ακεηαθιήησο. 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 σο άλσ αθπξσηηθφ δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 

απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ζπδεηείηαη ην 
αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο. Ζ άζθεζή ηεο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο 
Γεκφζηεο Νηθνλνκηθέο πεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 εδ. γ΄-δ΄ 
ηνπ λ. 4412/2016. Κε ηελ θαηάζεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο δηαθφπηεηαη θαη αξρίδεη απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ν δηάδηθνο πνπ πέηπρε ππέξ 
απηνχ ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, νθείιεη κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο απηήο, λα αζθήζεη ηελ αίηεζε αθχξσζεο, δηαθνξεηηθά αίξεηαη 

απηνδηθαίσο ε ηζρχο ηεο αλαζηνιήο.  

Γ. Γηαθνξέο απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ πνπ αλαθχπηνπλ: α) απφ πξάμεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
νη νπνίεο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ ζηγφκελν, ή ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη εθ κέξνπο ηνπ πιήξεο γλψζε, κεηά ηελ 

1.9.2021, β) απφ παξαιείςεηο πνπ ζπληεινχληαη απφ κέξνπο ηεο κεηά ηελ 1.9.2021, εθδηθάδνληαη κε ηηο 
λέεο εηδηθέο δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 138 
λ. 4782/2021 , ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο:  

Κε ην ίδην δηθφγξαθν δχλαηαη δηθνλνκηθά λα αζθεζεί αίηεζε αλαζηνιήο εθηέιεζεο θαη αθχξσζεο ησλ 
απνθάζεσλ ηεο ΑΔΞΞ.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ θσιχνπλ, εθ 

ηνπ λφκνπ, ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ κε 
πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη 
ε άζθεζε ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ην δηθαζηήξην απηφ 

απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.  

 

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.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε ιφγσ κε 
ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, 
εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 106 , 
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 

νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 
θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη 
δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, 
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο 
ηνπ πεξηβάιινληνο. 



 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο) 

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 4% 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. 

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

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 
εθηφο ΦΞΑ.  

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

εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο 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. 

Αλ ηα αγαζά είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 
κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηε ζηαδηαθή απνδέζκεπζή ηνπο 
απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή 
απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη 
ηνπ εθπξφζεζκνπ.   

Πε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εηήζηαο παξάηαζεο ζα απαηηεζεί πξνζθφκηζε εγγπεηηθήο θαιήο 
εθηέιεζεο γηα ην επηπιένλ δηάζηεκα. 

4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ 
Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

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. 4412/2016 θαη 

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

 

4.4 Τπεξγνιαβία (Γηαηεξείηαη γηα ιφγνπο αξίζκεζεο) 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ λ. 4412.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο  

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

ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν πξνζσξηλφο 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. 

 

5.1 Σξφπνο πιεξσκήο  

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

α) 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 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. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
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α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη)  

β)Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ 

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο 
αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 
Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

δ) Σαξηφζεκν 3% επί ηεο θξάηεζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ΝΓΑ 20% επί ηεο θξάηεζεο ηνπ ραξηνζήκνπ 

ε) Θξάηεζε ζε πνζνζηφ 0,02% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (πιελ ΦΞΑ) ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ 
παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ θάζε πιεξσκή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ (άξζξν 36, παξ. 6 ηνπ Λ. 4412/2016). 
 
Πη)  πέξ ησλ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (2% επί ηεο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ 

αθαίξεζε ηνπ ΦΞΑ θαη θάζε άιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππέξ ηξίησλ). ), ε νπνία εηζήρζε κε ην 
άξζξν 3 παξ. ββ (κεηά ηελ αλαξίζκεζε κέζσ ηνπ Λ. 3846/2010,άξζξν 24) εδάθην ε ηνπ Λ. 3580/2007, 
θαη επαλεκθαλίδεηαη ζην άξζξν 24&6 Λ.3846/2010 (ΦΔΘ 66Α/11-5-2010 

 
Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αγαζψλ παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 
24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο φπσο ηζρχεη 

Ν ΦΞΑ θαηαβάιιεηε απφ ηελ ππεξεζία. 
 
Θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ αγαζψλ παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

24 ηνπ Λ. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο φπσο ηζρχεη 

 
5.1.3 Ρα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη είλαη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

1.Ξξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, 
απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/2016. 
2. Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ησλ εηδψλ ηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

3. Ρηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ  
4. Ξηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 
Ξέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ε αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα 

δεηήζεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  
 
 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  

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

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο): 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή/θαη δελ 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ επηζθεπάζεη ή 

δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε 
φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 



Πηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ πεξίπησζε γ, 
ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
203 ηνπ λ. 4412/20166 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα 
πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο.  

Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Ν αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί 
ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε, 

β) Θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 

αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ 
θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ 
ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε 
δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Ρν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 

Γ = (ΡΘΡ ΡΘΔ) x Ξ Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ 
απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Ρν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε 
κεδέλ. 

ΡΘΡ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 

έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 

ΡΘΔ = Ρηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ 
έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Ξ = Ππληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή  

Ν θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ έθδνζε θαη 
ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ 
πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε 
δηαδηθαζία ηνπ Θψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Ρν δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. 

γ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ηα εηδηθφηεξα 
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο.  

                                                             
   



 

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

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

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

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

κέιε ηεο έλσζεο. 

 

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 ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο 

ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε 
πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη 

νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 
νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
ηεο Ξεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν 
πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα 
κέιε ηεο. Γελ απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, 



ζην δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο. 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1.  Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ γξαπηήο παξαγγειίαο, κέζα ζηνλ ρξφλν 

παξάδνζεο πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε ζηηο απνζήθεο ησλ Λνζειεπηηθψλ Κνλάδσλ ή ζην ρψξν πνπ 
ζα ηνπο ππνδεηρζεί απφ ην γξαθείν Γηαρείξηζεο, ηκεκαηηθά θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θνξέα κε 

έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ. 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο νθηψ  (8) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία απνζηνιήο ζηνλ Αλάδνρν ηεο αλσηέξσ εγγξάθνπ παξαγγειίαο απφ ην λνζνθνκείν, απφ 
αξκφδηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ ζα ζπγθξνηεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα εθδίδεη 

ζρεηηθά πξσηφθνιια παξαιαβήο.  
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. 
(Θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα άξζξα 206, 207 ηνπ λ.4412/16.) 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

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

ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ. 
 Ν Αλάδνρνο, κεηά απφ παξαγγειία ηνπ Λνζνθνκείνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίδεη ην πιηθφ ζηε Λ.Κ. 
Αγξηλίνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο (Γεπηέξα έσο Ξαξαζθεπή) θαη ψξεο (08:00 έσο 14:00) θαη ζε 

επείγνπζεο-έθηαθηεο πεξηπηψζεηο σο νξίδεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
Ζ θάζε παξαγγειία κε ηελ δεηνχκελε πνζφηεηα ζα εθηειείηαη κφλν κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα  ππνδεηθλχεηαη 
απφ ην Λνζνθνκείν, θαηφπηλ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Δπίζεο γηα θάζε μερσξηζηή Λνζειεπηηθή Κνλάδα  

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γ.Λ.Αηη/λίαο, ζα εθδίδεηαη μερσξηζηφ παξαζηαηηθφ. 
Ν κεηνδφηεο Αλάδνρνο, εθφζνλ εηδνπνηεζεί κε νπνηνλδήπνηε  ηξφπν απφ ην Λνζνθνκείν γηα θάιπςε 
έθηαθηεο αλάγθεο, είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ην πιηθφ ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-

Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα Αξγηψλ ή/θαη Παββαηνθχξηαθσλ. Ζ Δηαηξεία ζηελ 



νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα ζα είλαη ππνρξεσκέλε λα αληαπνθξίλεηαη ζε θάζε πνζφηεηα ησλ ππφ 
πξνκήζεηα εηδψλ αλεμαξηήησο απφ εκέξα , ψξα , θαηξηθψλ ζπλζεθψλ , απεξγηψλ θιπ. 
Ν κεηνδφηεο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εγθαηαζηήζεη αμηφπηζην ζχζηεκα ιήςεο παξαγγειηψλ (θηλεηή, 
ζηαζεξή ηειεθσλία, fax, email) γηα φιεο ηηο ψξεο θαη εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Πε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ 

δηθηχνπ ή άιιεο απξφβιεπηεο θαηάζηαζεο αδπλακίαο ιήςεο παξαγγειίαο, ν αλάδνρνο, κε δηθή ηνπ 
επζχλε, νθείιεη λα ελεκεξψλεη άκεζα ην Λνζνθνκείν θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεξηκλά νκνίσο άκεζα γηα ηε 
ιήςε ησλ παξαγγειηψλ κε δηθέο ηνπ ελέξγεηεο (π.ρ. κε ππάιιειν ηνπ).  

Ν κεηνδφηεο αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίδεη ηα ζπκβαηηθά είδε ζην Γεληθφ Λνζνθνκείν 
Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 
παξαγγειία. Tα πξνζθνκηδφκελα είδε ζα ζπλνδεχνληαη απφ ην/ηα πξνβιεπφκελν/α παξαζηαηηθά 

απνζηνιήο ζην/ζηα νπνίν ζα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ην είδνο, ε πνζφηεηα θαη φηη άιιν ζηνηρείν είλαη 
απαξαίηεην. 
Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ζηε δηαρείξηζε πιηθνχ ηεο Λνζειεπηηθήο Κνλάδαο, παξνπζία  Δπηηξνπψλ 

Ξαξαιαβήο, κε κεηαθνξηθφ κέζν ηνπ Αλαδφρνπ, ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ Λνζνθνκείνπ.  Νη ελ ιφγσ 
Δπηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο ή/θαη δεπηεξνβάζκηεο) παξαιακβάλνπλ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ηα είδε ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ Λ. 4412/16, εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. 

Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ζπκβαηηθψλ εηδψλ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπο ηζρχνλ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 213 
ηνπ Λ.4412/16. 
Ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη θαηά πξνηίκεζε  απέλαληη ησλ ππνινίπσλ πειαηψλ ηνπ λα εθνδηάδεη έγθαηξα 

ην Γεληθφ Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ζθνπφ 
ηνπο.  
Πε πεξίπησζε επίζεο πνπ ν αλάδνρνο αδηθαηνιφγεηα θαζπζηεξεί λα παξαδψζεη ηα είδε ηεο παξαγγειίαο ή 

παξαιείςεη νξηζκέλα απ‟ απηά ή παξαδίδεη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο ησλ παξαγγειζέλησλ, ηφηε επηβάιινληαη 
νη πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ Λ.4412/16 θπξψζεηο-πξφζηηκα θαη επίζεο ην Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα λα 
αγνξάζεη ηα είδε είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε πνπ έιαβε κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, ή κε απ‟ επζείαο 

αλάζεζε κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ, κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο 
Αλαδφρνπ, ηεο ηπρφλ κεγαιχηεξεο δηαθνξάο αμίαο πξνκήζεηαο ηνπ είδνπο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί 
ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε 

απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 
Πε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 
παξάβαζεο ησλ φξσλ εγγξάθσλ ηεο Πχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή χζηεξα δχλαηαη λα θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο 

γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην. Πε πεξίπησζε έθπησζεο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ 
παξάβαζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. 

Ρν ηπρφλ θφζηνο 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. 
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 ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ πνπ  δηελεξγήζεθε 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. 



Δγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/16. 

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, 
κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε 

ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα 
ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 
αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. 

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

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 
3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία ΓΑΣΗΡΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΙΘΜΗΗ 

 

6.6  Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ-  

6.6.1 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.  
 

6.6.2 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.  

 
6.6.3 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). 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αληηθείκελν ζχκβαζεο-Πνζφηεηεο & Σερληθέο - Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ  

ΔΝΟΣΗΣΑ 1 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ) 

 



Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη νη ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΛΤΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΔΓΝΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ, γηα ην 
Γεληθφ Ννζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα 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 234.000,00 € ρσξίο 
ΦΠΑ θαη  290.160,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  Φ.Π.Α. , ηα νπνία ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ 
Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αηησιναθαξλαλίαο - ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο Αγξηλίνπ γηα έλα (1) 
έηνο, [κε απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηνπ λνζνθνκείνπ γηα άζθεζε εηήζηαο 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 εηήζηα 

παξάηαζε. 

Αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθηηκψκελνπ πνζνχ έρεη σο εμήο:  

Πξνυπνινγηζκφο Υσξίο ΦΠΑ: 234.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο 

παξάηαζεο (πξναίξεζε), (117.000,00€ Ξ/ ελφο έηνπο + 117.000,00€ ε εηήζηα παξάηαζε) 

Πξνυπνινγηζκφο κε ΦΠΑ :290.160,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ηπρφλ άζθεζεο 
παξάηαζεο (πξναίξεζε), (145.080,00 € Ξ/ γηα έλα έηνο + 145.080,00 € ε εηήζηα παξάηαζε). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο απφ ην λνζνθνκείν, ε λέα 
ζχκβαζε, ε νπνία ζα πξνθχςεη, ζα αθνξά ηα είδε θαη ηηο αληίζηνηρεο εηήζηεο πνζφηεηεο πνπ αθνξνχλ 
ζην πξψην έηνο. (Ξίλαθαο Η: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο). 

Ζ ππεξεζία θαηαηάζζεηαη ζηνλ θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV 98310000-9) 
θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Ξαξάξηεκα Η, Δλφηεηα 1 πίλαθαο Η (Αληηθείκελν ζχκβαζεο & Ρερληθέο 
Ξξνδηαγξαθέο Δηδψλ – Ξνζφηεηεο).  

 

ΞΗΛΑΘΑΠ (1)  

Πίλαθαο Ι: Ξίλαθαο Δηδψλ Γηαθήξπμεο γηα έλα έηνο (12 κήλεο).  

 

ΡΚΖΚΑ (1) Πνζφηεηεο θαη  Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο Δηδψλ 

Α/Α ΔΙΓΟ Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Σηκή 
Μνλάδαο 
ρσξίο 
ΦΠΑ (€) 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ
 ΔΣΗΙΔ 
ΠΟΟΣΗΣΔ 

Φ.Π.Α ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΔΙΓΟ/ΔΣΗΙ
Ω ΠΡΟ ΦΠΑ 
(€) 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΓΑΠΑΝΗ ΑΝΑ 
ΔΙΓΟ/ΔΣΗΙ
Ω ΜΔ ΦΠΑ 
(€) 

1 ΚΑΜΗΙΑΟΝΘΖΘΔΠ Ρεκάρην 0,28 € 23.000 24% 6.440,00 7.985,60 € 

2 ΘΙΗΛΝΠΘΔΞΑΠΚΑ

ΡΑ ΞΗΘΔ 

Ρεκάρην 1,15 € 6.100 24% 7.015,00 8.698,60 € 

 ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ρσξίο Φ.Π.Α ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟκε Φ.Π.Α 

ΔΣΗΙΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 117.000,00 € 145.080,00 € 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΑ  
ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΣΑΗ 

117.000,00 € 145.080,00 € 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΤΜΠ. ΠΡΟΑΙΡΔΗ 

234.000,00 € 290.160,00 € 

 



3 ΘΙΗΛΝΠΘΔΞΑΠΚΑ
ΡΑ ΚΑΙΙΗΛΑ 

Ρεκάρην 1,74 3.000 24% 5.220,00 6.472,80 € 

4 ΠΔΛΡΝΛΗΑ 
ΘΙΗΛΖΠ 

Ρεκάρην 0,60 € 80.000 24% 48.000,00 59.520,00 € 

5 ΞΝΠΔΛΡΝΛΑ Ρεκάρην 0,30 € 1.800 24% 540,00 669,60 € 

6 ΞΝΘΑΚΗΠΑ 
ΣΔΗΟ. ΙΔΘΑ  

Ρεκάρην 0,70 € 2.000 24% 1.400,00 1.736,00 € 

7 ΘΝΟΡΗΛΔΠ Ρξέρσλ 
κέηξν 

1,48 € 1.600 24% 2.368,00 2.936,32 € 

8 ΟΝΚΞΔΠ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Ρεκάρην 1,46 € 5.000 24% 7.300,00 9.052,00 € 

9 ΠΔΡ ΞΑΛΡΔΙΝΛΗ 
- ΚΞΙΝΕΑ 
ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 

Ρεκάρην 0,88 € 1.500 24% 1.320,00 1.636,80 € 

10 ΞΟΑΠΗΛΑ ΠΣΗΠΡΑ 
ΚΔΓΑΙΑ 

Ρεκάρην 0,70 € 16.400 24% 11.480,00 14.235,20 € 

11 ΞΟΑΠΗΛΑ 
ΡΔΡΟΑΓΥΛΑ 
ΚΔΓΑΙΑ 

Ρεκάρην 0,34 € 10.461 24% 3.556,74 4.410,36 € 

12 ΞΟΑΠΗΛΑ 
ΡΔΡΟΑΓΥΛΑ 

ΚΗΘΟΑ 

Ρεκάρην 0,32 € 30.000 24% 9.600,00 11.904,00 € 

13 ΞΟΑΠΗΛΔΠ 
ΚΞΙΝΕΔΠ ΣΔΗΟ. 
ΚΔ ΙΑΠΡΗΣΝ 

Ρεκάρην 0,70 € 6.900 24% 4.830,00 5.989,20 € 

14 ΞΟΑΠΗΛΑ 

ΞΝΘΑΚΗΠΑ 

Ρεκάρην 0,68 € 7.500 24% 5.100,00 6.324,00 € 

15 ΞΟΑΠΗΛΑ 
ΞΑΛΡΔΙΝΛΗΑ 

Ρεκάρην 0,33 € 7.000 24% 2.310,00 2.864,40 € 

16 ΠΡΟΥΚΑΡΑ ΚΔΘ Ρεκάρην 4,00 € 130 24% 520,00 644,80 € 

  ΤΝΟΛΟ         116.999,74€ 145.079,68 € 

 

 

ΔΝΟΣΗΣΑ 2 (ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ)  

Α1.  ΠΑΡΑΓΟΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Α.1.1 Ν Δξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαιακβάλεη ηνλ αθάζαξην ηκαηηζκφ ηνπ Λνζνθνκείνπ εληφο 

24 σξψλ απφ ηεο παξαγγειίαο θαη λα ηνλ επηζηξέθεη ζ‟ απηφ απνιχησο θαζαξφ, θαιά ζηδεξσκέλν θαη 

ζηεγλφ. 

Θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξνο πιχζε ηκαηηζκνχ πξέπεη λα ζπλππνγξάθεηαη εηο δηπινχλ ην ζπλνδεπηηθφ 

δειηίν απνζηνιήο ησλ πξνο κεηαθνξά θαη πιχζε εηδψλ αθαζάξηνπ ηκαηηζκνχ απφ  αληηπξφζσπν  ηνπ 

εξγνιάβνπ θαη αξκφδην απφ ην Ρκήκα Iκαηηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ θαη ην έλα ζηέιερνο ζα παξακέλεη ζην 

Λνζνθνκείν. Ρα είδε πνπ παξαδίδνληαη ζα πεξηγξάθνληαη φπσο θαη ζηε ζχκβαζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

δηαζηάζεηο ηνπο. Ζ παξαιαβή θαη ε επηζηξνθή ηνπ ηκαηηζκνχ απφ ηνλ εξγνιάβν ζα γίλεηαη κε επζχλε, κε 

πξνζσπηθφ ηνπ, κε έμνδα ηνπ, θαζψο θαη δηθά ηνπ κεηαθνξηθά κέζα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξά θαη 

απνιπκαζκέλα. 

Ζ κεηαθνξά ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη κε δηαθνξεηηθφ απηνθίλεην απφ απηφ πνπ ζα παξαδίδεη 

ηνλ θαζαξφ ηκαηηζκφ ζην Λνζνθνκείν. 

Ν εξγνιάβνο νθείιεη λα ηεξεί ελήκεξν ην Λνζνθνκείν γηα θάζε αιιαγή πνπ επηθέξεη ζηα απηνθίλεηα πνπ 

ζα ην εμππεξεηνχλ. 



Πηελ πεξίπησζε αξγηψλ απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία κε αξκφδην ηνπ Ρκήκαηνο Ηκαηηζκνχ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο. 

Ν εξγνιάβνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη απξνθαζίζησο αθξηβψο ηνλ ηκαηηζκφ πνπ παξέιαβε κέζα ζε 24 

ψξεο ρσξηζκέλα ζε είδε-φπσο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε - θαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζάθνπο θαζαξνχο θαη 

απνιπκαζκέλνπο. 

Eπίζεο ε παξαιαβή θαη ε επηζηξνθή ηνπ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη απφ ψξα 8.00 

έσο 13.00  ζηελ Θεληξηθή Ηκαηηνζήθε ηνπ Λνζνθνκείνπ καο κε πξνζσπηθή επζχλε ηνπ εξγνιάβνπ . 

Θαζπζηέξεζε παξαδφζεσο έζησ θαη ελφο ξνχρνπ απνηειεί παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ππνγξαθεί. 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ πνπ ζα επηζηέθνληαη απφ ηνλ εξγνιάβν πιπκέλα ζα γίλεηαη απφ Δπηηξνπή 

Ξαξαιαβήο ηνπ Λνζνθνκείνπ πνπ ζα είλαη πιαηζησκέλε απφ ππεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ Ηκαηηζκνχ, θαη ζα 

ππνγξάθεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ησλ. Αλ θαηά ηελ παξαιαβή ηνπ πιπζέληνο  ηκαηηζκνχ ε 

Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο, δηαπηζηψλεη φηη έλα ή φια ηα είδε δελ έρνπλ πιπζεί ή ζηδεξσζεί ή ζηεγλψζεη  θαιά, 

ηα επηζηξέθεη ζηνλ εξγνιάβν κε πξαθηηθφ επηζηξνθήο γηα ηελ επαλάιεςε ηνπ πιπζίκαηνο, ζηδεξψκαηνο ή 

ζηεγλψκαηνο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ν εξγνιάβνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα επηζηξέςεη πιπκέλα θαιά, ζηδεξσκέλα θαη 

ζηεγλσκέλα ζε 24 ψξεο ρσξίο θακηά ηδηαίηεξε ακνηβή. 

Ρα απηνθίλεηα πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηνλ θαζαξφ ηκαηηζκφ θαη κφλν πξέπεη λα θέξνπλ βεβαίσζε απφ 

αξκφδηα Γεκφζηα πεξεζία φηη είλαη απνιπκαζκέλα θαζψο επίζεο θαη γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 

απνιχκαλζεο. Ζ βεβαίσζε απηή επηδεηθλχεηαη ζε θάζε δήηεζε ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Ν εξγνιάβνο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε απψιεηα ή δεκία ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ Λνζνθνκείνπ, θαη ππνρξενχηαη 

ρσξίο θακηά αληίξξεζε λα θαηαβάιιεη ηελ αμία ηνπ ξνπρηζκνχ πνπ έραζε ή θαηέζηξεςε. 

Ζ αλσηέξσ αμία ηνπ απνιεζζέληνο ηκαηηζκνχ ζα θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εξγνιάβνπ κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο θαη απφθαζε ηνπ ΓΠ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

Kάζε ηέινο ρξφλνπ ην Παββαηνθχξηαθν ηεο απνγξαθήο ν εξγνιάβνο ζα πξέπεη λα παξαιακβάλεη ηνλ 

ηειεπηαίν αθάζαξην ηκαηηζκφ Πάββαην πξσί θαη λα ηνλ παξαδίδεη θαζαξφ, Θπξηαθή κέρξη ηηο 12.00 ην 

κεζεκέξη.  

 

Α2. ΔΙΓΟ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΙΚΟΤ 

Α.2.1 Ν θαζαξηζκφο ηνπ ηκαηηζκνχ ζα γίλεηαη κε απνξξππαληηθφ γηα ην νπνίν έρεη εθδνζεί άδεηα 

θπθινθνξίαο θαη ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη επαξθή θαη ζπγρξφλσο πγηεηλφ θαζαξηζκφ. Πε πεξίπησζε πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα ζην Λνζνθνκείν (κε επαξθήο θαζαξηζκφο, εκθάληζε παζήζεσλ 

νθεηινκέλσλ ζην ρξεζηκνπνηνχκελν απνξξππαληηθφ, θιπ), ν ρνξεγεηήο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη  

ην ρξεζηκνπνηνχκελν απνξξππαληηθφ. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε απφ ηνλ εξγνιάβν άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ θαηά ηελ πιχζε, φπσο π.ρ. 

πνηάζα, βεξπθίλα, ρισξίλε, θιπ, πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ  ηκαηηζκφ. 

Ρν Λνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο λα θάλεη εληαηηθνχο ειέγρνπο ζηα 

πιπληήξηα ηνπ εξγνιάβνπ, ν νπνίνο είλαη  ππνρξεσκέλνο λα επηδεηθλχεη επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηεο 

άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ απνξξππαληηθνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί. 

Ρν πιχζηκν θαη ην ζηδέξσκα ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ηερληθήο πιπζίκαηνο θαη 

ζηδεξψκαηνο. 

 

Β) ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ -ΓΙΑΡΡΤΘΜΙΗ- ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ 

Β.1 Απφ πιεπξάο αξρηηεθηνληθήο δνκήο, ην θηίξην ησλ πιπληεξίσλ πξέπεη λα απνηειείηαη απφ 3 δψλεο. 
    Πηελ πξψηε δψλε ε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηνη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαινγή 
θαη απνζήθεπζε ηνπ αθάζαξηνπ ηκαηηζκνχ φπσο π.ρ. 

Ρσλ Λνζειεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (μερσξηζηά ην θαζέλα). 
Ρσλ Μελνδνρεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ θ.ν.θ. 



Απηή ε δψλε θαη‟ αλάγθε πξέπεη λα ρσξίδεηαη κε ην ππφινηπν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα κε δηάδξνκν, γηα λα 
κελ επηβαξχλεη ηνλ Ηκαηηζκφ ζηηο ππφινηπεο θάζεηο επεμεξγαζίαο ηεο πιχζεο ηνπ, κε κηθξνβηαθή ρισξίδα. 
Β.2 Ζ δεχηεξε δψλε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ κε ζπζθεπέο πιπληεξίσλ, 

ζηεγλσηεξίσλ θαη αηκνθιηβάλσλ. 

Β.3 Ζ ηξίηε δψλε πξέπεη λα επηθνηλσλεί κε ηε δεχηεξε κε πάζν θαη λα νδεγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

ζηδεξσηεξίσλ-θαζαξή δψλε. Δδψ πξνεγνχκελα γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Γειαδή αλ 

κεηά ην πιχζηκν έκεηλαλ ιεθέδεο ζα πξέπεη λα  αθνινπζεί επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηεο πιχζεο. 

Β.4 Όια ηα ηκήκαηα ηνπ πιπληεξίνπ ζα πξέπεη λα αεξίδνληαη πνιχ θαιά κε ηνπιάρηζηνλ 10 αιιαγέο ηελ 

ψξα θαη ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί εγθαηάζηαζε κεραληζκνχ αλαξξφθεζεο ηεο απειεπζεξσκέλεο ζθφλεο. 

Β.5  Ρα πιπληήξηα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο γεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

πνπξγείνπ Βηνκεραλίαο.  

 

Γ) ΣΡΟΠΟ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

Γ.1 Ζ ζεξκνθξαζία πιχζεσο πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ 71 νC γηα 25ιεπηά ηνπιάρηζηνλ. Ν ζπλδπαζκφο 

απηφο ζεξκνθξαζίαο θαη ρξφλνο έθζεζεο ζ‟ απηή είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ βιαζηηθψλ 

κνξθψλ ησλ κηθξνβίσλ. Δπίζεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 90 νC, δηφηη 

θαηαζηξέθεη ηνλ ηκαηηζκφ. Δάλ ππάξρνπλ εηδηθέο ελδείμεηο ηφηε απνζηεηξψλνληαη π.ρ. (Πάθθνη κε θφθθηλε 

ζήκαλζε). 

Γ.2 Ρν λεξφ απαξαίηεηα λα είλαη παξνρήο θεληξηθνχ δηθηχνπ. 

Γ.3 Δπίζεο κεηά ηελ πιχζε πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη επί πξνβιεκάησλ λα 

επαθνινπζεί επαλαπξνγξακκαηηζκφο ηεο πιχζεο. 

Γ.4 Ρα θαζαξά ξνχρα νδεγνχληαη ζην ηκήκα ηνπ ζηδεξσηεξίνπ κε εηδηθνχο ηξνρήιαηνπο θαζαξνχο 

θάδνπο κε θπιηφκελνπο ηκάληεο. 

 

Γ) ΙΓΔΡΩΣΗΡΙΑ 

Γ.1. Πην ηκήκα απηφ ππνρξεσηηθά ν ηκαηηζκφο ζα κεηαθέξεηαη κε εηδηθνχο ηξνρήιαηνπο θαζαξνχο 

θάδνπο. 

Γ.2 Δπίζεο ππνρξεσηηθή είλαη ε εγθαηάζηαζε κεραληζκνχ αλαξξφθεζεο ηεο απειεπζεξσκέλεο ζθφλεο. 

Γ.3 Πην ζηάδην απηφ απαηηείηαη έιεγρνο θαη δηαρσξηζκφο ηνπ θαηεζηξακκέλνπ ηκαηηζκνχ θαη επηζηξνθήο 

ηνπ ζην Λνζνθνκείν. 

Γ.4 Ζ ηειηθή ζπζθεπαζία γίλεηαη κε Selofan θαη ε αλακνλή ζε εηδηθά Dexion κέρξη ηεο δηαθνκηδήο ηνπ ζην 

Λνζνθνκείν. 

 

Δ) ΟΡΓΑΝΩΗ 

Δ.1 Ρν πξνζσπηθφ ΓΔΛ πξέπεη λα αλακεηγλχεηαη θαη ππνρξεσηηθά πξέπεη λα θέξεη εηδηθή θφξκα θαη γάληηα 

εξγαζίαο θαη πξνζηαζίαο, βάζεη ησλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη λα ηεξνχληαη εηδηθά βηβιηάξηα πγείαο 

πξνο επίδεημε κεηά απφ αλαδήηεζε ηεο επηηξνπήο. 

Δ.2 ΞΟΝΠΝΣΖ: Δξγνιάβνο πνπ δε δηαζέηεη παξφκνην κε ηνλ πξνπεξηγξαθέληα ζην παξφλ παξάξηεκα 

ρψξν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, νθείιεη λα αλαθέξεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία απνθιίζεσο, 

νπφηε θαη ζα εθηηκεζεί απηή αλαιφγσο, ηφζν απφ ηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ φζν θαη απφ 

ην ΓΠ ηνπ Λνζνθνκείνπ. 

 

Σ)  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΠΡ.1. Θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληζκνχ ε αξκφδηα επηηξνπή ζα κεηαβεί ζηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ εξγνιάβνπ γηα επηηφπην έιεγρν 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ Πξνζαξκνζκέλν απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)- 

         

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 
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 

https://ec.europa.eu/tools/espd
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29522


 

Σελίδα 54 

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 ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο 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, 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=658730602817833#_msocom_1
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 Πρεηηθφο Πχλδεζκνο e-ΔΔΔΠ/e-ΡΔΓ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 
 

     

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ρέδην χκβαζεο 

                                                                                                      

 

 

 

 

            ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ         
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ                                                       

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ        
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ       
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 
 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ  

ΑΟΗΘΚΝΠ ΠΚΒΑΠΖΠ         

ΞΝΠΝ ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ 

 (Ππκπεξηιακβαλνκέλνπ 
Φ.Ξ.Α.)                  

  

 

ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ                

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ   

 

Πην Αγξίλην 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. …../2021 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.     

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ηελ 

ππεξεζία ηνπ παξαπάλσ δηαγσληζκνχ ζηνλ δεχηεξν νλνκαδφκελν ζην εμήο «Αλάδνρνο» ν  νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ 

ππεξεζία 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.  

ΟΡΙΜΟΙ 

Αληίθιεηνο Ρν πξφζσπν πνπ ν αλάδνρνο κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε 

ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο 

ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ θαη απηφο κε ππεχζπλε 

δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ απηφ. 

Γηνηθεηηθή εληνιή: νηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή 

Ξαξαθνινχζεζεο θαη Ξαξαιαβήο ησλ πεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

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

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

ηειενκνηνηππηψλ. 

Πξνκήζεηα:…………..: φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε. 

Ηκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο. 

Ηκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο (ΔΠΠΤ): Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο ηεο πεξεζίαο θαη ηελ παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ (ηκεκαηηθή – νξηζηηθή). 

Παξαδνηέα: Ρελ πξνκήζεηα  ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα 

κε ηε Πχκβαζε. 

Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ 

ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα 

ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο 

εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
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Πξνζθνξά: ε  πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

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

πξνκεζεηψλ , φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

πκβαηηθά ηεχρε : Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα 

ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε Πχκβαζε, β) ηε 

Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

πκβαηηθφ ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2. 

 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη 

πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ «…………………………………… ». 

Ζ πεξεζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ  ππ‟  αξηζκ. …………ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ΓΠ/…..……δηαθήξπμεο θαη ηελ ππ‟ αξηζκ.  ……………..απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Ππγθεθξηκέλα ε ππεξεζία πεξηιακβάλεη «………………………………………»  : 

         

                  ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΤΜΒΑΗ 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη απφ …………..2021 έσο ………….2022,  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.  

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. 

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. 

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. 
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 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 VII 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. 

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.  

ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ ………..……. 

εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………………………….., πνζνχ ……………… επξψ (………… €) (4% ηεο ζπκθσλνχκελεο κε 

ηελ παξνχζα ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε 

νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο. 

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

πνηνηηθή παξαιαβή φισλ ησλ θάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ 

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

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

ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο 

ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηνχ γηα επηθείκελε θαηάπησζε. 

ΑΡΘΡΟ 6.  

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

1. Θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

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

εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ. 
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2. Ν αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο 

πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε 

νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

3. Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ‟ νινθιήξνπ ηνλ αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα 

ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα 

αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

4. Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο.  

5. Ν αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

6. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ απνξξένπλ 

γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

7. Ν αλάδνρνο δεζκεχεηαη: α) φηη ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 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. 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) φηη δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

γ) φηη ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 7.  

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. 

Ν αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο 

ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, 

πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη 

(20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, 

ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

ΑΡΘΡΟ 8. 

 ΚΤΡΩΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Α. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ 

ηελ ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο 
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ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ Λνζνθνκείνπ, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

παξαηάζεσλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή 

ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη 

ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε 

πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, 

επηβάιιεηαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, Δπηπιένλ, κπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.  

Β. Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, λα αζθήζεη πξνζθπγή κέζα 

ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο 

απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  

ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ, γίλεη ε απνπιεξσκή 

ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. 

 ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Ρν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ππ ΄αξηζ. Γ.Π. ……/2021 Γηαθήξπμεο, ε ππ‟ αξηζκ. ζπζηεκ. ……….  δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ 

δηαγσληζκνχ θαη ε ππ‟ αξηζκ. ζπζηεκ. ……. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: 

1. Ζ ζχκβαζε. 2. Ζ Γηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο 3. Ρπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο 

πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 4. Ζ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ.  

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

δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ΄ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο 

θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε. 

Αληίθιεηνο ηνπ αλαδφρνπ, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο 

ηνλ Αλάδνρν νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν/ε……………….. θ. , ΡΘ …………….. ηει: 210 ……………… , fax 210 

…………….., 210 …………………  
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Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ αλάδνρν  ζα γίλεηαη ηαρπδξνκηθά ζηε δηεχζπλζε απηή ή 

κε θαμ. 

ΑΡΘΡΟ 11. 

 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 

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

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

ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθχςεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, αξκφδηα είλαη ηα  

ειιεληθά πνιηηηθά θαη/ή δηνηθεηηθά Γηθαζηήξηα. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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