
 

Σελίδα 1 

  

 

ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΜΕ ΑΙΘΜΟ 10/2022  - (ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ 159592) 

ΔΘΜΟΣΙΟΥ, ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ  

(ΤΑΚΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΘΝ  

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΜΕΤΑΤΟΡΘ ΤΘΣ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ  

ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΟΝΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΜΒΑΤΙΚΘΣ ΚΑΔΙΟ - ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑΣ (CPV 44190000-8) 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘΕ

ΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 24% 

 
 

ΦΡΑ 24% 

ΡΟΥΡΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 
ΜΕ ΦΡΑ 

24% 

 
ΚΑΕ 

1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν μετατροπι 
τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ 

κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 44190000-8) 

188.700,00 45.288,00 233.988,00 9749 

 

Εκτιμϊμενθσ Ρροχπολογιςκείςασ δαπάνθσ:  

233.988,00 ευρϊ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α.24%, ςτα πλαίςια του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 2022 

188.700,00 μθ ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24%, ςτα πλαίςια του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 2022 

με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ. 

 
              ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7θ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ‘’ 

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ 
Ρλθροφορίεσ : Ντουςάκθσ  Ελευκζριοσ  

            : Λιονάκθ Ειρινθ                     
Τθλζφωνο : 28210- 22300                                                                             

E-mail: supllies@chaniahospital.gr 

 
                                                                                     
 

           Αναρτθτζα ςτο Μθτρϊο  
           Αναρτθτζα ςτο Διαδίκτυο 

  

0000493361

mailto:supllies@chaniahospital.gr
ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 2 

Ρεριεχόμενα 

ΡΕΙΕΧΠΜΕΝΑ ............................................................................................................................................................. 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................. 4 

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΧΘΣ .................................................................................................................................. 4 
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ..................................................................................................................... 5 
1.3 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .............................................................. 6 
1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................... 7 
1.5 ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ....................................................................................................................... 12 
1.6 ΔΘΜΟΣΙΟΤΘΤΑ ...................................................................................................................................................... 12 
1.7 ΑΧΕΣ ΕΦΑΜΟΗΟΜΕΝΕΣ ΣΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΘΣ ...................................................................................................... 14 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ............................................................................................................ 15 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ........................................................................................................................................... 15 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ................................................................................................................................ 15 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ................................................................................. 15 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ................................................................................................................................. 15 
2.1.4 Γλϊςςα .......................................................................................................................................................... 16 
2.1.5 Εγγυιςεισ ...................................................................................................................................................... 17 
2.1.6 Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων ........................................................................................................... 17 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ - ΚΙΤΘΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ............................................................................................ 18 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ .................................................................................................................................. 18 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .................................................................................................................................... 18 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ....................................................................................................................................... 19 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ........................................................................ 24 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ............................................................................................. 24 
2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα .......................................................................................................... 24 
2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ........................................... 25 
2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Τπεργολαβία ............................................................................................ 25 
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ ........................................................................................................ 25 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν .................................................................................... 26 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα .................................................................................................................................................. 27 

2.3 ΚΙΤΘΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘΣ ............................................................................................................................................... 33 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ....................................................................................................................................... 33 

2.4 ΚΑΤΑΤΙΣΘ - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΡΟΣΦΟΩΝ .................................................................................................................. 33 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν.............................................................................................................. 33 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν................................................................................................... 33 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ............................................... 36 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ.......................................................................................................................................... 36 
2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά ........................................................................................................................................................ 37 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν ................................................................................................................................................................ 37 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .................................................................................................................... 38 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν ...................................................................................................................... 38 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ ....................................................................................... 40 

3.1  ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ .............................................................................................................. 40 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν ...................................................................................................... 40 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ............................................................................................................................... 40 

3.2 ΡΟΣΚΛΘΣΘ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΩΝ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΡΟΣΩΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..................... 42 
3.3 ΚΑΤΑΚΥΩΣΘ - ΣΥΝΑΨΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ............................................................................................................................ 43 
3.4 ΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΡΟΣΩΙΝΘ ΚΑΙ ΟΙΣΤΙΚΘ ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................. 45 
3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ .......................................................................................................................................... 47 

 

 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 3 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................................ 48 

4.1 ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ (ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ, ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΘΣ, ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ) ............................................................................... 48 
4.2  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ....................................................................................................... 49 
4.3 ΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ................................................................................................................................ 49 
4.4 ΥΡΕΓΟΛΑΒΙΑ ........................................................................................................................................................ 50 
4.5 ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ.......................................................................................................... 50 
4.6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .......................................................................................................... 51 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ........................................................................................................... 52 

5.1 ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ............................................................................................................................................... 52 
5.2 ΚΘΥΞΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ - ΚΥΩΣΕΙΣ ................................................................................................... 53 
5.3 ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΘ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ........................................................................ 55 
5.4 ΔΙΚΑΣΤΙΚΘ ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ ................................................................................................................................. 55 

6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ....................................................................................................................... 56 

6.1  ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΥΛΙΚΩΝ .................................................................................................................................... 56 
6.2  ΡΑΑΛΑΒΘ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΥΛΙΚΩΝ ....................................................................................... 56 
6.3  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΝΑΥΛΩΣΘΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΘΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΘΣ ΦΟΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟ  (ΔΙΑΤΘΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 

ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΘΜΘΣΘΣ-ΔΕΝ ΕΦΑΜΟΗΕΤΑΙ) ................................................................................................................................. 58 
6.4  ΑΡΟΙΨΘ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ...................................................................................................... 58 
6.5  ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑ – ΕΓΑΣΤΘΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................ 58 
6.6  ΕΓΓΥΘΜΕΝΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ........................................................................................................................ 58 
6.7  ΑΝΑΡΟΣΑΜΟΓΘ ΤΙΜΘΣ    (ΔΙΑΤΘΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΘΜΘΣΘΣ-ΔΕΝ ΕΦΑΜΟΗΕΤΑΙ) .............................................. 58 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ........................................................................................................................................................... 59 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ............................................................................................................................................................ 59 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  ΕΙΔΙΚΘ ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ      (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)        ….. ............................ 60 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ)- *ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ+ ................................................... 93 
ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) ............................... 97 
ΡΑΑΤΘΜΑ V – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) .................................. 98 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ .................................................................................................................................................................... 98 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ .................................................................................................................................................................... 99 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI – ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΘΣ ΛΟΓΩΝ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΚΙΤΘΙΩΝ ΡΟΙΟΤΙΚΘΣ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ .......... 101 
ΡΑΑΤΘΜΑ VII – ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΡΟΣΑΜΟΣΜΕΝΟ ΑΡΟ ΤΘΝ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ) .......................................................................................................................................................... 115 
ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ .............................................................................................................................. 116 

 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ‘’ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999444662 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1 - 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΜΟΥΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Ρόλθ ΧΑΝΙΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 73 300 

Χϊρα2 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS3 GR434 

Τθλζφωνο 28213 42310 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) supplies@chaniahospital.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 Ντουςάκθσ Ελευκζριοσ – Λιονάκθ Ειρινθ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.chaniahospital.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5 www.chaniahospital.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   ΝΡΔΔ και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.6 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Υγεία. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το 7: Ελλθνικό 

 

                                                           
1
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

4
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του 
ν. 4412/2016   

5
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   

6
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) 
Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι 
προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

7
 Συμπλθρϊνεται το εφαρμοςτζο νομικό πλαίςιο (χϊρα και νομοκζτθμα/ματα) 

mailto:xgalani@chaniahospital.gr
http://www.chaniahospital.gr/
http://www.chaniahospital.gr/
ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ
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Στοιχεία Επικοινωνίασ 8  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.9 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

 τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.chaniahospital.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ10 

 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Γενικό Νοςοκομείο Χανίων  

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 9749 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ 

προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Φορζα 11  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ. 592/19.04.2022 (ΑΔΑΜ 

22REQ010423924 2022-04-19, ΑΔΑ 6ΘΑΒ46907Τ-Ψ9Δ) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ 

πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 894 καταχϊρθςθσ ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο 

εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ12.  

                                                           
8
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
10

 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 53 
του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 

11
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
12

  Σφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Οι διακθρφξεισ, οι 
αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Κυβζρνθςθσ αναφζρουν 
απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται 
να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου φορζα, κακϊσ και τον 
αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε περιςςότερα του ενόσ 
οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Σε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει 
αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ 
τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» 
Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που 
εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 4» 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι:  Θ «Ρρομικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν μετατροπι τθσ 

βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 44190000-8), με 

κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα οικονομικι προςφορά μόνο βάςει τιμισ, με δζςμευςθ 

του οικείου ΚΑΕ 9749, ςτο πλαίςιο του Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ 2022.» 

Ρροςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται μόνο για το ςφνολο τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθ υλικϊν για 

τθν μετατροπι τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 

44190000-8), όπωσ αυτι περιγράφεται ςτο Ραράςτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 44190000-8 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙ

ΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΙΣ ΦΡΑ 
24% 

 
 

ΦΡΑ 24% 

ΡΟΥΡΟΛΟ
ΓΙΣΘΕΙΣΑ 
ΔΑΡΑΝΘ 
ΜΕ ΦΡΑ 

24% 

 
ΚΑΕ 

1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν μετατροπι 
τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ 

κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 44190000-8) 

188.700,00 45.288,00 233.988,00 9749 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 188.700,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 

% (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ: € 233.988,00)  ΦΡΑ 24% 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

και θ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 

μόνο βάςει τιμισ. 

 
 

O ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
 

 ΜΡΕΑΣ ΓΕΩΓΙΟΣ 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ13: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 
2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ 
ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα»14, τθσ 
κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
«Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 
άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν 
και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»15.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

                                                           
13

 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 
κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 

14
 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το άρκρο 

8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ εκατομμυρίου 
ευρϊ (1.000.000,00 €) 

15
  Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε ζτοσ. 

Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 8 

 τθσ με αρ. 64233/8-6-2021 (Β’2453/8-6-2021)Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 
και εκτζλεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)». 

 τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 
για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
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και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Ν 4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ36/09-03-2021) Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ 
πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και 
τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία 

 Οι διατάξεισ του νόμου 4912/17-03-2022 ςχετικά με τθ δθμιουργία τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ). 

 Οι διατάξεισ του άρκρου 87 του νόμου 4914/2022 

 H Ρρόςκλθςθ ΕΤΡΑ-33 : Δράςθ 9.a.7: Υποδομζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Υγείασ Κωδικόσ 

Ρρόςκλθςθσ: ΕΤΡΑ-33, Α/Α ΟΡΣ ΕΣΡΑ: 2541, Ζκδοςθ: 2/0, (AΔΑ ΩΩ07ΛΚ-ΞΓ2) και θ 2θ 

Τροποποίθςθ  

 Θ με αρικμό 540/27-06-2019  απόφαςθ ζγκριςθσ – ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ 

 Θ με κζμα 24ο / πρκ 13ο / 18-04-2019 απόφαςθ ΔΣ του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων (ΑΔΑ 

6ΛΘΙ46907Τ-Τ5Υ) 

 Θ με αρ 5 πρακτικό10/30-07-2018 Απόφαςθ του  Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του ΓΝ Χανίων 

 Θ με αρ. 01 πρακτικό 20/10-10-2019 Απόφαςθ του  Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του ΓΝ Χανίων 

 Θ με κζμα 37ο / πρακτικό 33ο 10-10-2019 Απόφαςθ ΔΣ ΓΝ Χανίων (ΑΔΑ 66ΝΨ46907Τ-5Ξ4) 

 Θ με κζμα 1ο / πρακτικό 41ο 20-12-2019 Απόφαςθ ΔΣ ΓΝ Χανίων (ΑΔΑ ΩΔΒΡ46907Τ-ΚΥΨ)  

 Θ με αρικμό πρωτ. Α3γ/Γ.Ρ.72946 / 24-12-2019 Ζγκριςθ Σκοπιμότθτασ του Υπουργοφ Υγείασ (ΑΔΑ 

Ψ6Ψ4465ΦΥΟ-525) 

 Θ με αρ πρκ 572/05-02-2020 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μικτοφ 

ψθφιακοφ ςυςτιματοσ Ψθφιακισ Καρδιο- Αγγειογραφίασ» με Κωδικό ΟΡΣ 5052145 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020» (ΑΔΑ 9Ξ1Θ7ΛΚ-ΩΞ3) 

 Θ με αρ. πρκ 15335/10-02-2020 Απόφαςθ Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ ςχετικά με τθν ζγκριςθ ζνταξθσ 

ςτο ΡΔΕ 2020 ΣΑΕΡ – 002/1 τθσ Ρρομικειασ και εγκατάςταςθσ ενόσ Μικτοφ Συςτιματοσ Ψθφιακισ 

Καρδιοαγγειογραφίασ με κωδικό ζργου 2020ΕΡ00210001(ΑΔΑ 6ΓΤΓ46ΜΤΛ-1ΘΕ) 

 Θ με αρ πρκ 3454/13-02-2020 Ρρόςκλθςθ Ρρϊτθσ (Α) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν προμικεια 

ενόσ Μικτοφ Συςτιματοσ Ψθφιακισ Κάρδιο - Αγγειογραφίασ (CPV 33111721-1) με ΑΔΑΜ 

20DIAB000008269 2020-02-14 

 Το με αρ πρκ 54981/04-03-2020 Απόφαςθ Ρεριφζρειασ Κριτθσ ςχετικά με τον οριςμό Υπολόγου 

διαχειριςτι τθσ ΣΑΕΡ 0021- Κωδικόσ ΟΡΣ 5052145) 

 Το με αρ πρκ 54981/04-03-2020 Απόφαςθ Ρεριφζρειασ Κριτθσ ςχετικά με τον οριςμό Υπολόγου 

διαχειριςτι τθσ ΣΑΕΡ 0021- Κωδικόσ ΟΡΣ 5052145) ΟΘΘ ΕΡΑΝΑΛΘΨΘ 09/03/2020 

 Το με αρ. πρκ 65111/17-03-2020 απόφαςθ ζγκριςθσ διάκεςθσ πίςτωςθσ του ζργου με τίτλο 

προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ Μικτοφ Συςτιματοσ Ψθφιακισ Κάρδιο - Αγγειογραφίασ (CPV 
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33111721-1) με κωδικό ζργου 2020ΕΡ00210001 τθσ ΣΑΕΡ 0021 τθσ Ρεριφζρειασ Κριτθσ (ΑΔΑ 

65ΣΜ7ΛΚ-ΘΞ9) 

 Το με αρ. πρκ 7247/30-03-2020 Επιςτολι τθσ επιτροπισ διαμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

 Θ με κζμα 13ο/ πρακτικό 13ο/ 08-04-2020 Απόφαςθ ΔΣ ςχετικά με τθν ζγκριςθ Διενζργειασ Β 

Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

 Θ με αρ πρκ 8156/08-04-2020 Ρρόςκλθςθ Β (Δεφτερθσ) Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ για τθν προμικεια 

ενόσ Μικτοφ Συςτιματοσ Ψθφιακισ Κάρδιο - Αγγειογραφίασ (CPV 33111721-1) με ΑΔΑΜ 

DIAB000009232 2020-04-09 

 Το ΡΔ 517/ Αρ. Φφλλου 202, 24-12-1991 

 Το ΡΔ 84/ Αρ. Φφλλου 70, 10-04-2001 

 Το με αρ πρκ 8884/21-04-2020 Σχετικά με τθν λειτουργία του υπάρχοντοσ Καρδιοαγγειογράφου. 

 Θ με αρ. πρκ 9072/23-04-2020 επιςτολι τθσ επιτροπισ Διενζργειασ με τισ Τελικζσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ του Συςτιματοσ Ψθφιακισ Κάρδιο – Αγγειογραφίασ. 

 Το με αρ. πρκ 9484/29-04-2020  ζγγραφο, ςχετικά με τθν Επάρκεια επιφάνειασ του χϊρου τθσ 

Βιβλιοκικθσ του ΓΝ Χανίων για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία μονάδασ Στεφανιογραφίασ 

 Θ με κζμα 3ο / πρακτικό 12ο/ 30-04-2020 απόφαςθ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του ΓΝ Χανίων.  

 Θ με κζμα 16ο / πρακτικό 20ο/ 24-06-2020 απόφαςθ του Διοικθτικοφφ Συμβουλίου του ΓΝ Χανίων.  

 Τθν με αρ. πρκ 1075/02-07-2020 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ανάλθψθσ Ρολυετοφσ Υποχρζωςθσ 

(Ω06Θ46907Τ-ΨΦΟ) τθσ Διοικιτριασ τθσ 7θσ ΥΡΕ Κριτθσ. 

 Τθν με αρ πρκ 3187/14-07-2020 Τροποποίθςθ τθσ Ρράξθσ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μικτοφ 

ψθφιακοφ ςυςτιματοσ Ψθφιακισ Κάρδιο - Αγγειογραφίασ» με Κωδικό ΟΡΣ 5052145 ςτο 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Κριτθ 2014-2020» 

 Τθν με αρ. πρκ 3480/28-07-2020 ζγκριςθ Διακιρυξθσ για το Υποζργο «Ρρομικεια Ρράξθσ 

«Ρρομικεια και εγκατάςταςθ μικτοφ ψθφιακοφ ςυςτιματοσ Ψθφιακισ Κάρδιο - Αγγειογραφίασ» 

με Κωδικό ΟΡΣ 5052145 

 Τθν με κζμα 1ο / πρακτικό 25ο / 30-07-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ ΩΩ7Φ46907Τ-ΨΔ7) ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ διενζργειασ Δθμόςιου Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ. 

 Το με αρ πρκ 17088/04-08-2020 Ρρωτογενζσ Αίτθμα (ΑΔΑΜ 20REQ007137449 2020-08-04) 

 Τθν με αρ πρκ 1305/06-08-2020 απόφαςθ Δζςμευςθσ (ΑΔΑ ΩΥ4Θ46907Τ-6ΛΥ) (ΑΔΑΜ 

20REQ007146152 2020-08-06) 

 Τθν με αρικμό 2020/S 155-378847 Ρροκιρυξθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ με θμερομθνία 

Αποςτολισ 07/08/2020 και θμερομθνία δθμοςίευςθσ 12/08/2020 

 Τθν με αρ. πρκ 17557/11-08-2020 Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ  13/2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007168085 2020-

08-11) 

 Τθν με αρ 17637/ 12-08-2020 _13/2020 Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ 20PROC007175283 2020-08-12) 

 Θ με κζμα 21ο / πρκ41ο / 20-11-2020 απόφαςθ ΔΣ ςχετικά με τθν ζγκριςθ του  πρακτικοφ τεχνικισ 

αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ 13/2020. 

 Θ με αρικμό 200/2021 απόφαςθ ΑΕΡΡ 

 Θ με κζμα 27o πρκ 5o /15-02-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 99YΣ46907Τ-2ΒΝ) 
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 Θ με κζμα  30ο πρκ 09ο/  22-03-2021 Απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 65ΧΘ46907Τ-ΔΩΧ) Σχετικά με τον οριςμό 

επιτροπισ Διαμόρφωςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

 Το με αρ, πρκ  6158/24-03- 2021, ζγγραφο προσ τθν επιτροπι διαμόρφωςθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν 

 Θ με κζμα 30o πρκ 20o /22-07-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 6ΩΛΙ46907Τ-60Τ) Ζγκριςθ Αποπεράτωςθσ 

Διαγωνιςμοφ 13/2020 

 Το με αρ, πρκ  9767/14-05-2021, ζγγραφο προσ τθν επιτροπι διαμόρφωςθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν 

 Το με αρ, πρκ  17431/30-08-2021, ζγγραφο προσ τθν επιτροπι διαμόρφωςθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν 

 Το Το με αρ, πρκ  25149/23-11-2021, ζγγραφο προσ τθν επιτροπι διαμόρφωςθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν  

 Το με αρ. πρκ 25657/29.11.2021 ζγγραφο τθσ επιτροπισ διαμόρφωςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν με 

ενςωματωμζνεσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

 Θ με Α.Ρ 26033 και ΑΔΑΜ 21DIAB000021211 2021-12-06 Α Δθμόςια Διαβοφλευςθ 

 Το με α.π. 27679/21-12-2021 Ραρατθριςεισ Οικονομικϊν Φορζων 

 Το με α.π. 27761/22-12-2021 ενθμζρωςθ τθσ επιτροπισ διαμόρφωςθσ 

 Το με Α.Ρ. 28466/31-12-2021 Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

 Τθν με κζμα 26ο / πρακτικό 05ο / 03-02-2022  Απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ ΨΥΘΛ46907Τ-ΜΥΔ) ςχετικά με τθν 

ζγκριςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν διαμόρφωςθ του χϊρου τθσ βιβλιοκικθσ, του ΓΝ 

Χανίων, για τθν διενζργεια  Δεφτερθσ (Β)ϋ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 

 Θ με ΑΔΑΜ 22DIAB000023192  Β Δθμόςια Διαβοφλευςθ 

 Το με Α.Ρ. 3716/ 16-02-2022 Ραρατθριςεισ Οικονομικϊν Φορζων από Β Διαβοφλευςθ 

 Το με Α.Ρ. 6500/16.03.2022 Τελικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Β 

Διαβοφλευςθσ 

 Οι διατάξεισ του άρκρου 79 του ν 4925/2022 

 Τθν με Α.Ρ.11577/18.03.2022 Ζγκριςθ Σκοπιμότθτασ τθσ Διοικιτριασ τθσ 7θσ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ (ΑΔΑ 

6Ε78469Θ2Ι-82Ξ) Α.Ρ Ειςερχ. 9144/13.04.2022 

 Θ με κζμα 30ο / πρακτικό 13ο / 14-04-2022 (ΑΔΑ 6Χ5Ο46907Τ-ΒΦΝ) απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου 

 Το με Α.Ρ. 9489/15.04.2022 Ρρωτογενζσ Αίτθμα (ΑΔΑΜ 22REQ010409478 2022-04-15) 

 H με Α.Ρ. 592/19/04/2022 (AΔΑΜ 22REQ010423924 2022-04-19), Απόφαςθ Δζςμευςθσ (ΑΔΑ 

6ΘΑΒ46907Τ-Ψ9Δ) 

 Οι διατάξεισ του άρκρου 2 παράγραφοσ 8 του ν 4412/2016 

 Τισ επείγουςεσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ του ιδρφματοσ 
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1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ Δευτζρα 16/05/2022 και ϊρα 15:00 μ.μ.16 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(ΕΣΘΔΘΣ) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (Διαδικτυακι Ρφλθ www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ17 ΔΙΑΤΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ 

ΑΙΘΜΘΣΘΣ 

Β.  Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 18 

Θ προκιρυξθ19 και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία 

ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  159592, και 

αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.  

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο20 21 22, ςφμφωνα με το άρκρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  

 

1. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ  

2. ΝΕΟΙ ΟΙΗΟΝΤΕΣ  

3. ΣΕΛΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 

                                                           
16

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου. 

17
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 

άρκρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  
18

 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 
θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ 
παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ.   

19
 Από 01.06.2021 καταργικθκε θ υποχρζωςθ ςφνταξθσ προκιρυξθσ για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων (Ρρβλ άρκρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 
20

 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007/άρκρο 
5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Ρρβλ. άρκρο 377§1 περίπτ (59 και 
82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

21
 Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ του 

ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και 
άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 245 του ν. 4782/2021. 

22
  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλ. και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΘΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ 
Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 13 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL):www.chaniahospitalgr  ςτθ διαδρομι: Aνακοινϊςεισ ► Ρροκθρφξεισ Διαγωνιςμϊν ► 
http://chaniahospital.gr ςτισ  27/04/202223.  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει: Τον  Ανάδοχο. 
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 Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ΕΣΡΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ  
προκιρυξθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διαχειριςτικισ Αρχισ, ι του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ, για διάςτθμα δζκα (10) 
τουλάχιςτον θμερολογιακϊν θμερϊν, αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Ρρβλ άρκρο 36 τθσ 
με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/2016( ΦΕΚ Βϋ3521/01-11-2016) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Υποδομϊν, Ναυτιλίασ και 
Τουριςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://chaniahospital.gr/?p=2272
ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ
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1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,24  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
24

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,25  είναι τα ακόλουκα: 

1. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

2. θ παροφςα διακιρυξθ 10/2022 και τα παραρτιματά τθσ 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. Θ με αρικμό 10/202226 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ 

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ 
του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω 
τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr)27. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, ςτθ 
ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε υποβάλλονται 
με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

[υμπληρώνεται για ςυμβάςεισ εκτιμώμενησ αξίασ κάτω των ορίων: ] 

                                                           
25

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ 
εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ 
υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων 
εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ οποίεσ 
αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 2 
του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων που 
περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

26
 Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να 

προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 
27

 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ
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Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ28: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ29.  

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ30 ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ, είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι απαραίτθτθ θ 
μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 31.  

Κατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων ςτοιχείων των 
προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν Αγγλικι γλϊςςα  χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι 
τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραφα είναι καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ ιςτότοπουσ φορζων 
πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου και εφόςον ο οικονομικόσ 
φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να είναι ευχερισ για τθν 
ανακζτουςα αρχι32  

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα33. 

                                                           
28

 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
29

       Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

30
  Άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 

31
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

32
 Ραρ. 4 Α του ωσ άνω άρκρου 92 

33
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ
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2.1.5 Εγγυιςεισ34 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 
1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)35, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ36. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό 
που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα 
υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ 
αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι 
τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το 
ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου 
προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, 
τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ37.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν διαπίςτωςθ τθσ ωσ άνω εγκυρότθτασ παρακαλοφνται οι 
οικονομικοί φορείσ να δθλϊςουν ςτον (υπο)φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά τα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ του καταςτιματοσ του εκδότθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ που υποβάλλουν (αρικμόσ ι 
περιοχι καταςτιματοσ, τθλζφωνο και e-mail αρμοδίου Υπαλλιλου). 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 
Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά 
μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό τθσ 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε 
εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και 
τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

                                                           
34

 Άρκρο 72 ν. 4412/2 016  
35

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
36

 Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

37
 Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι 
ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ38, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 739 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων40. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 
ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ41 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον42.   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ43 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ44, ποςοφ ποςοςτοφ 

                                                           
38

 Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
39

 Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 
4, 5, 6 και 7. 

40
 Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α` και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  

41
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
42

   Άρκρο 19 ν. 4412/2016. 
43

 Ραρ. 1 ,2 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
44

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016). 
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2% ευρϊ επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ του/των προςφερόμενου/ων τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ 
ΦΡΑ45, ιτοι 3.774,00 ευρϊ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 21/06/2023, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/201646. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, 
ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί47, η) ςτισ περιπτϊςεισ των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον 
προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ 
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που 
προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ48  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι 
ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ49 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

                                                           
45

 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 
ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

46
 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016. 

47
  Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 

48
 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 

49
 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-
4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 216 
(πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α (απάτθ 
με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και των 
άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, 
όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β του Ροινικοφ Κϊδικα, 
κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τθν 
τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 
2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139),  

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά:  
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- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί 

με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο  οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ.  
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 
 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

2.2.3.3 (ΔΙΑΤΘΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΘΜΘΣΘΣ) 

2.2.3.4. Αποκλείεται50 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ51:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201652, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

                                                           
50

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 2.2.3.4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ 
κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, 
επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά 
πεδία του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

51
 Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΞ3ΟΞΤΒ-

95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων 
αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ 
τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

52
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 22 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 
ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν 
τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι 
ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ 
ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 
γεγονόσ.53 

2.2.3.5. *υμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000 

ευρϊ+ Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ  

ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/200554, όπωσ 

                                                           
53

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
54

 Κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεφεται θ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ 
εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 
4172/2013 (Κϊδικασ Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, Α` 167). Οι εξωχϊριεσ εταιρείεσ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον 
φορολογικό τομζα» απαγορεφεται επίςθσ να ςυμμετζχουν με ποςοςτό μεγαλφτερο του ζνα τοισ εκατό (1%) επί του μετοχικοφ 
κεφαλαίου ι να κατζχουν εταιρικά μερίδια ι να είναι εταίροι των εταίρων ςε επιχειριςεισ που ςυνάπτουν δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ. Για τον ζλεγχο και τθν επιβολι τθσ απαγόρευςθσ αυτισ θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ εφαρμόΗει τθν 
υπουργικι απόφαςθ που εκδίδεται κατά τθν παρ. 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλζον, απαγορεφεται θ ςφναψθ 
δθμοςίων ςυμβάςεων με εξωχϊριεσ εταιρείεσ από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται 
ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ, με εξαίρεςθ τα κράτθ που 
αποτελοφν: αα) κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, ι ββ) κράτοσ - μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), ι γγ) τρίτθ 
χϊρα που ζχει υπογράφει και κυρϊςει τθ Διεκνι Συμφωνία για τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ (ΣΔΣ), ςτον βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ 
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ιςχφει [αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ].55 Οι υποχρεϊςεισ τθσ παροφςθσ αφοροφν τισ ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ που υποβάλλουν προςφορά αυτοτελϊσ ι ωσ μζλθ ζνωςθσ ι που ςυμμετζχουν ςτο μετοχικό 

κεφάλαιο άλλου νομικοφ προςϊπου που υποβάλλει προςφορά ι νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ που 

αντιςτοιχοφν ςε ανϊνυμθ εταιρεία. 

Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ: α) οι ειςθγμζνεσ ςτα χρθματιςτιρια κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι του Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείεσ, β) οι εταιρείεσ, τα 

δικαιϊματα ψιφου των οποίων ελζγχονται από μία ι περιςςότερεσ επιχειριςεισ επενδφςεων (investment 

firms), εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ (asset/fund managers) ι εταιρείεσ διαχείριςθσ 

κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (private equity firms), υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι τελευταίεσ 

αυτζσ εταιρείεσ ελζγχουν, ςυνολικά ποςοςτό που υπερβαίνει το εβδομιντα πζντε τοισ εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψιφων και είναι εποπτευόμενεσ από Επιτροπζσ Κεφαλαιαγοράσ ι άλλεσ αρμόδιεσ 

χρθματοοικονομικζσ αρχζσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ο.Ο.Σ.Α..56 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία57, προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι 
ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό 
αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, 
μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά 
μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν 
αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε 
ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του 
παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το 
ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 58. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/201659. 

2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.   

 

                                                                                                                                                                                                   
I τθσ ωσ άνω ΣΔΣ, ι δδ) ςε τρίτθ/εσ χϊρεσ που δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αα), ββ) και γγ) και ζχει ςυνάψει και εφαρμόηει 
διμερι ι πολυμερι ςυμφωνία με τθν Ζνωςθ.» 

55
 Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο 

αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 
56

   Ραρ. 3 άρκρου 8 του ν. 3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 239 του ν. 4782/21 
57

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν 
υπόκεςθ C‑387/19 

58
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

59 Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.  
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Κριτιρια Επιλογισ60  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ61  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο62  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια63  

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/ παρζχουν: μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν 
των τελευταίων 3 ετϊν τουλάχιςτον (200.000,00) νόμιςμα (ευρϊ) 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα64  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

                                                           
60

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 
του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα 
κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, 
περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. διαμορφϊνουν 
αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  Ρρβλ. 
και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

61
 Άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

62
 Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

63
 Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι οι Α.Α. μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφϊςουν τθν παροφςα παράγραφο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με 
αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν 
τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

64
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ65  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 
τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ των Τεχνικϊν 
Ρροδιαγραφϊν. 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Οργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ 
των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων66 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ67. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι  
πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν περίπτωςθ που o 
προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 
τθσ παροφςασ68. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3..  

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 

                                                           
65

 Άρκρο 82 ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν 
κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

66
 Άρκρο 78 ν. 4412/2016 

67
 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 

εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ.  
68

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ69. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ70.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και 

μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν 

να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι71.  

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ. το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ72 καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1.73  

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.74 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.75 
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 Άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
72

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

73
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

74
 Άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

75
 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από 
κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ76. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,77 τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ78 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ79. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (περ. 

α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν 

ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω 

υποχρεϊςεισ του80. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα81  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
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 Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
77

 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
78

 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
79

 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
80

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

81
 Άρκρο 80 ν. 4412/2016.  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   
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Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν82. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα  δικαιολογθτικά που αναφζρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) 
του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν 
ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.483 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ84. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία 
ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω 
Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.     

 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
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  Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
84

  Ραρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016 
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χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.85 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ ι πιςτοποιθτικό 
που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ 
γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκ00δοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με 
τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν86 χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ των τελευταίων  τριϊν (3) 
οικονομικϊν χριςεων. 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, 
μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο ζγγραφο.87 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:88  Πλα τα αποδεικτικά ςφμφωνα με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ ωσ προσ τα 
κριτιρια τεχνικισ ικανότθτασ.  

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα πιςτοποιθτικά: 
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν 
εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ89, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ90, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   
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 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

86
 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ I του Ραραρτιματοσ 

XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ 
φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ) ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε 
περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5. 

87
 Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
88

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του Ραραρτιματοσ 
XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6. 

89
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται 

ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν 
του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ91 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

                                                                                                                                                                                                   
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι 

ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο 

οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 

247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ 

ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και 

νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
90

  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ 
και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 

          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 

91
 Άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, προςκομίηονται 
επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά τα οριηόμενα 
ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον 
τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια 
του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα 
διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο 
διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ ΙΙ 
του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, 
κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ92  

Κριτιριο ανάκεςθσ93 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά:  βάςει 
τιμισ94  

2.3.2 ΔΙΑΤΘΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΘΜΘΣΘΣ                
95 
2.3.3 ΔΙΑΤΘΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΘΜΘΣΘΣ                
Θλεκτρονικοί πλειςτθριαςμοί96   

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ για το 
ςφνολο τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθσ υλικϊν για τθν μετατροπι τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ 
μονάδα επεμβατικισ κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 44190000-8).  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ97. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.98 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ 
εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ. 64233(Β’ 
2453./09-06-2021) Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ψθφιακισ 
Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων 
Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» (εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ).  

                                                           
92

 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

93
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 

86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ 
που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου 
να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν 
αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). 
Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

94
  Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 

95
 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 

96
 Άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

97
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

98
 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 
του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.99 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του 
ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω 
φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν100.   

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

                                                           
99

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
100

 Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27101 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 102 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ103 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999104,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο105.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 
να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
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   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που 
κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 
του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται 
για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι 
ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο 
και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

102
 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Ρρβλ και άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
103

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ 
(ΦΕΚ) που ζχουν προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί 
ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

104
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

105
   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 
Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ 
επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 
υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων 
δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ 
ικαγζνειάσ του. 

Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 
αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. β 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το 
άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ106 τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του 
ν. 4412/2016 και τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 
διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 
και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  
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 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.] 

2.4.3.2 Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  ΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ 10/2022, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα107 108.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν:  

α) το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και 
τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν109. 

β) τθ χϊρα παραγωγισ του προςφερόμενου προϊόντοσ και τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία 
παράγεται αυτό, κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ.  

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά110 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι και Ραράρτθμα ΙΙ τθσ διακιρυξθσ:  

Σιμζσ 

Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 111 

Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα 
ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του Ραραρτιματοσ  ΙV που 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016 
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 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

109
 Άρκρο 58 του ν. 4412/2016. 

110
 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 

111
 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
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Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3,6 % και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 0,20 %. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν112   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο 
ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο 
όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που 
αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ 
δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν113 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,114  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 

                                                           
112

 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
113

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
114

 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι το 
κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 
ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν115 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ116, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» και του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», τθν Ραραςκευι 20 / 05 / 
2022 και ϊρα 10:00 πμ 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι117. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ118, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα119. 

Ειδικότερα : 

 *ε περίπτωςθ που το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει τιμισ ] 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

                                                           
115

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
116

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016 

117
 Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

118
 Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

119
 Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου τθσ 
ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ120. 
 
β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 
των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν121. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά 
τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ 
που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.122   

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων123 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ 
μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει τα 
δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 
παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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 Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
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 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ. 
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 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου124 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν 
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ 
παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5125.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ.  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του126.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

Θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  μπορεί 
να  κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα αγακϊν από αυτι που 
κακορίηεται ςτθν παράγραφο 1.3  ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:  εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%)127 ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ογδόντα τοισ εκατό (80%)128 ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ.   

 

 3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ129  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 
αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 
360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 
«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ». Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ130. Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
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 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ ποςότθτασ (παραγρ. 1, άρκρο 105 ν. 
4412/2016 

128
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% (παραγρ. 1, άρκρο 105 ν. 4412/2016) 
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 Άρκρο 105 του ν. 4412/2016 
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χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.131 

 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ 
άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

*υμπλθρϊνεται ςε ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία άνω του 1.000.000 ευρϊ:] Ρριν τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 
όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 132. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 
ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 
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 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία  

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του133 . 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ134 . 

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59135. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . Θ 
επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
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 Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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 Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου 
διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 
με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ136 .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ οι 
οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
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νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 
4782/2021137 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά .  

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4912/17-03-2022 ςχετικά με τθ δθμιουργία τθσ Ενιαίασ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ). 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ 
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 
ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ, 
ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, ςτ) για άλλουσ 
επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ, καλισ λειτουργίασ) 

4.1.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ (7.548,00 ευρϊ) ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα 
προαίρεςθσ  και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ 
και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, για διάςτθμα 3 μθνϊν.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ απόςβεςθ τθσ προκαταβολισ πραγματοποιείται και θ εγγφθςθ προκαταβολισ επιςτρζφεται μετά από τθν 
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των αγακϊν.  

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. Αν 
τα αγακά είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι εγγυιςεισ καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του 
μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ 
απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι 
αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και 
του εκπρόκεςμου.  

4.1.2.  Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ  

Απαιτείται θ προςκόμιςθ «εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ» για τθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ.  

Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ» ορίηεται ςτο ποςό των 9.435,00 ευρϊ. *Το φψοσ τθσ «εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ» ανζρχεται ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ+. 
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 Θ επιςτροφι τθσ ανωτζρω εγγφθςθσ λαμβάνει χϊρα μετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ 
καλισ λειτουργίασ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 6.6 τθσ παροφςασ138. 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.3.2 Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του 
άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των 
υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 
εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 
τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 7 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016.139. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και 
ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, 
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν 
ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι 
ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ140.  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

                                                           
138

 Άρκρο 72 παρ. 10 ν. 4412/2016 
139

 Άρκρο 130 ν.4412/2016 
140

      Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ141. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ142 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/143 144 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ145, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 
κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 

                                                           
141

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
142

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
143

 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ςτ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221. Ειδικά για τθν περίπτωςθ 
των Κεντρικϊν Αρχϊν Αγορϊν, για ηθτιματα τροποποίθςθσ ςυμφωνιϊν - πλαίςιο και ςυμβάςεων κεντρικϊν προμικειϊν που 
ςυνάπτονται από αυτζσ, γνωμοδοτεί θ επιτροπι τθσ περ. α’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 ((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι 
αξιολόγθςθσ) 

144
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α του ν. 
4412/2016). 

145
      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 
υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)146. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 
περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 
προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ147  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ 
κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.3. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 
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      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
  Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
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 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ148  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν  

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016149, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 150 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του 
Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016151 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
(άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)152 . 

δ) Επιβολι κράτθςθσ 0,1% επί των δθμόςιων ςυμβάςεων υπζρ τθσ νζασ ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων του Ν.4912/2022,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρο 7 για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν 
αναγκϊν τθσ Αρχισ, επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,1% επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον 
παρόντα νόμο και ςτον ν. 4413/2016 (Αϋ 148), αξίασ άνω των χιλίων (1.000) ευρϊ, ανεξάρτθτα από τθν 
πθγι προζλευςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του πζμπτου εδαφίου. Θ κράτθςθ αυτι υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ι τροποποιθτικισ ςφμβαςθσ.  
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3,6% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ  4 % επί του κακαροφ ποςοφ  
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     Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του 
άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

149
 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

150
 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 

151
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

152
 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και 
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ153 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου (Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ): 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν φορτϊςει, δεν παραδϊςει ι δεν αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά αγακά ι δεν επιςκευάςει ι 
δεν ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και το Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ με τθν επιφφλαξθ 
τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ γ, θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 
203 του ν. 4412/2016154 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 
προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ανωτζρω όχλθςθσ.  

Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Στον οικονομικό φορζα, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ 
τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

γ) Καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 
προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 
τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 
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 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016  
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ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 
μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 
από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που 
δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Για τθν 
είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

δ) Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του ωσ άνω νόμου, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ.  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο155 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω πρόςτιμο, 
καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που υπολογίηεται από τθν επόμενθ 
τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά 
ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου υπερθμερίασ.  

Θ είςπραξθ του προςτίμου και των τόκων επί τθσ προκαταβολισ γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό 
πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αντίςτοιχα, εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το 
απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων156   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ 
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται 
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 
6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016157. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα 
μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, 
ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι 
παράλειψθσ. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

157
 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 56 

6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει το ςφνολο τθσ προμικειασ και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν 
μετατροπι τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 
44190000-8), ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ 
Διακιρυξθσ 10 / 2022 ςε τρείσ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: α) τθροφνται οι όροι του 
άρκρου 132 περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ, β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά από γνωμοδότθςθ αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ, είτε 
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του 
ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό 
χρόνο παράδοςθσ.  Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ 
δεν ςυνυπολογίηεται ςτον ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ158. 
Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςθσ. 
Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του οργάνου τθσ περ. β’ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, ο ςυμβατικόσ χρόνοσ 
φόρτωςθσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να μετατίκεται. Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν 
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν 
εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου 
φόρτωςθσ παράδοςθσ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16159 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ. 

                                                           
158

      Ραρ. 1 και 2 άρκρου 206 
159

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ ςυγκροτείται 
τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου. Το 
όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε 
μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν 
προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου 
μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το 
επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο προμθκευτισ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ 
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ ΙΙ. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ: Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Ραραρτιματοσ ΙΙ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ςφμφωνα με όςα 
ορίηονται ςτο παράρτθμα ΙΙ τθσ διακιρυξθσ, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε 
επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου 
αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά 
αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο 
ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του 
αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται 
από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.160 
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 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), θ 
οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.3  Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο 
εξωτερικό  (διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ-δεν εφαρμόηεται) 

 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ 
κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και 
εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

Σχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν.4412/2016. 

6.6  Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ161  

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι που ορίηεται για τον ςκοπό αυτόν από τθν 
ανακζτουςα αρχι162 προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα 
προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ ωσ άνω 
επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 
για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ 
ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν  κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυιςεων και ςτθν παράγραφο 4.1.2 
τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αναπροςαρμογι τιμισ163    (διατθρείται μόνο για λόγουσ αρίκμθςθσ-δεν εφαρμόηεται) 

                                                           
161

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
162

 Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016 
163

 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 59 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ:   

Συνοπτικι Ρεριγραφι των υπθρεςιϊν και τθσ λειτουργίασ τθσ Α.Α. 

Οργανωτικι δομι τθσ Α.Α. To Γενικό Νοςοκομείο Χανίων είναι Ν.Ρ.Δ.Δ.  

Υφιςτάμενθ κατάςταςθ-υποδομζσ: Απαιτείται θ Ρρομικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν 
μετατροπι τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 
44190000-8). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν μετατροπι τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ μονάδα 

επεμβατικισ κάρδιο - αγγειογραφίασ (CPV 44190000-8). 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ: Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ:  Ρρομικεια και Τοποκζτθςθ Υλικϊν 

Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ: Τρείσ Μινεσ από τθν Υπογραφι τθσ. 

Χρόνοι παράδοςθσ – Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τρείσ μινεσ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Τόποσ υλοποίθςθσ/παράδοςθσ:  Στο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων (Κωδικόσ ΝUTS: GR434) ςτουσ χϊρουσ που 

κα του υποδειχκοφν, με δικι του ευκφνθ 

Ραραδοτζα-Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ: Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ 

Εγγυιςεισ-Τεχνικι Υποςτιριξθ: Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ. 

Ραρατάςεισ - Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν διακιρυξθ. 

 

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανίων – 

ΚΑΕ 9749, Συνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ: 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΘ
ΕΙΣΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 24% 

 

 

ΦΡΑ 24% 

ΡΟΥΡΟΛ
ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΡΑΝΘ 
ΜΕ ΦΡΑ 

24% 

 

ΚΑΕ 

1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για τθν 
μετατροπι τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια ςφγχρονθ 
μονάδα επεμβατικισ κάρδιο - αγγειογραφίασ  

(CPV 44190000-8) 

188.700,00 45.288,00 233.988,00 9749 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων      (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)        …..       

 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΜΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΓΙΟ ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΝΣΑΓΜΔΝΗ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΙΚΣΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΓΙΟ-ΑΓΓΔΙΟΓΡΑΦΙΑ (CPV 33111721-1) ΣΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΣΗ 2014-2020» ΜΔ ΚΧΓΙΚΟ ΟΠ 5052145 

Πξνϋπνινγηζκόο: 233.988,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 
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ην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο εληεηαγκέλεο πξάμεο «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Μηθηνχ 

πζηήκαηνο Φεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο» (CPV 33111721-1) ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Κξήηε 2014-2020» κε θσδηθφ ΟΠ 5052145  θαη γηα ηελ παξαιαβή θαη 

εγθαηάζηαζε ηνπ αλσηέξνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ ρψξν ηεο πξψελ βηβιηνζήθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, είλαη αλαγθαίεο εξγαζίεο δηακφξθσζεο, ζσξάθηζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

ρψξνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ ζε απηφλ πξνθεηκέλνπ 

λα εγθαηαζηαζεί ην λέν κεράλεκα SIEMENS ARTIS Zee Floor.  

 

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

Οη απαηηήζεηο πξνκήζεηαο θαη ηνπνζέηεζεο πιηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ θαη ηε 

δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Μηθηνχ πζηήκαηνο 

Φεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο πξνθχπηνπλ απφ ηε κειέηε εγθαηάζηαζεο, ηα ζρέδηα θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ παξέδσζε ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία SIEMENS, ηηο απαηηήζεηο 

ζσξάθηζεο ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο αθηηλνπξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηηο 

εθαξκνδφκελεο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο πξαθηηθέο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ελφο ζχγρξνλνπ 

εξγαζηεξίνπ Αηκνδπλακηθήο θαη Αγγεηνγξαθίαο. ηελ παξνχζα ελφηεηα δίλεηαη ε ηερληθή 

πεξηγξαθή ησλ αλαγθαίσλ πξνκεζεηψλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ. Σν Παξάξηεκα ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπο, πεξηιακβάλεη: 

α) ρέδην θάηνςεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ηεο Βηβιηνζήθεο φπνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ην λέν ζχζηεκα, θαζψο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Ηζνγείνπ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θφκβνπ Β2 (αξρείν Γ.Ν. ΥΑΝΙΧΝ ΚΑΣΟΦΗ ΙΟΓΔΙΟΤ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.pdf). 

β) ρέδην θάηνςεο φπνπ απεηθνλίδεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηηο αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ Δξγαζηεξίνπ θαη νη απαηηήζεηο ζσξάθηζεο αθηηλνπξνζηαζίαο (αξρείν 

Γηακόξθωζε ρώξνπ-απαηηήζεηο ζωξάθηζεο.pdf)  
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γ) ρέδηα κειέηεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ SIEMENS, ζηα νπνία απνηππψλνληαη θαη 

θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίεο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο (αξρείν CHANIA Artis 

Zee Floor - proposal v.4 - final v.1, πηλαθίδεο 1 – 4 θαηά πεξίπηωζε).  

εκείσζε: γηα ηε γεληθφηεξε αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηζρχεη ην 

πξναλαθεξφκελν ζρέδην θάηνςεο (β) 

 

1. Πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε Τιηθώλ γηα ηε Γηακόξθσζε Υώξσλ  

Ο Αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ γηα ηελ δηακφξθσζε 

ησλ ρψξσλ ηνπ λένπ Μηθηνχ πζηήκαηνο Φεθηαθήο Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, βάζεη ηνπ επηζπλαπηφκελνπ ζην Παξάξηεκα ζρεδίνπ (β) Γηακόξθωζε 

ρώξνπ-απαηηήζεηο ζωξάθηζεο. πγθεθξηκέλα: 

 Καζαηξέζεηο ηνηρνπνηίαο απφ δηπιή γπςνζαλίδα, απνμήισζε θνπθσκάησλ, πιαθηδίσλ 

θαη εηδψλ πγηεηλήο, φπνπ απαηηείηαη. Καηαζθεπή λέαο ηνηρνπνηίαο κε δηπιή γπςνζαλίδα 

πάρνπο 12,5mm, κε κφλσζε απφ πεηξνβάκβαθα 60kg/m2. Δληζρπκέλνο ζθειεηφο ηχπνπ 

UA, ζηα θξίζηκα αλνίγκαηα ηνπνζέηεζεο ζπξψλ θαη παξαζχξσλ. 

 Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Αθηηλνπξνζηαζίαο (κνιπβδνζσξαθίζεηο) ηνπ Υψξνπ 

Δμεηάζεσλ, βάζεη κειέηεο αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ θαη φπσο απεηθνλίδεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ζρέδην (β) (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μνιπβδχαινπ κεηαμχ ηνπ 

Υεηξηζηεξίνπ θαη ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ). Σα κνιπβδφθπιια ζα ηνπνζεηεζνχλ εληφο 

ηεο ηνηρνπνηίαο γπςνζαλίδαο, θαηά ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο 

ζσξάθηζεο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ηνηρνπνηίαο (ε ζσξάθηζε ζα πεξηιακβάλεη φια ηα 

δνκηθά ζηνηρεία πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηελ ηνηρνπνηία).Ζ ζσξάθηζε ζα εθηείλεηαη απφ ην 

δάπεδν κέρξη ην χςνο ησλ 2,90m.  
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 Δμαζθάιηζε ζηήξημεο ζηνλ ηνίρν, θάησ απφ πάγθν/γξαθείν ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηνπ θαξδην-

αγγεηνγξάθνπ, ηεο κνλάδαο ηνπ Control Room Distributor. Γηαζηάζεηο (MxY) 105,4cmx 

40,9cm, απφ θαηάιιεια εληζρπκέλν θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο. 

 Αλαξηεκέλε ςεπδνξνθή νξπθηψλ ηλψλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Danotile Hygena ηεο KNAUF, 

ζε θαηάιιειε ππνδνκή ζθειεηνχ 60x60cm. Ζ ςεπδνξνθή ζα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε 

ην θαζαξφ χςνο απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ κέρξη ηελ ςεπδνξνθή ζα είλαη 

απφ 2,90m έσο 3,10m. 

 Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πξνζβαζηκφηεηα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ θακπηλψλ 

“Generator” No 1.26, System control cabinet No 1.28, Cable cabinet No 1.29 θαη 

Coolingunit Νν 1.27 ζην Σερληθφ Γσκάηην, ην χςνο ησλ νπνίσλ είλαη 2.20m. 

Μεηαμχ θακπηλψλ θαη νξνθήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θελφ min. 30cm γηα ιφγνπο 

απνβνιήο ζεξκφηεηαο. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε κεηαιιηθήο δηάηαμεο ζηελ νξνθή γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

αλάξηεζεο ηνπ κφληηνξ “DCS Large Display ” No 1.06, ηνπ θηλεηνχ πεηάζκαηνο 

κνιπβδπάινπ θαη εμεηαζηηθήο ιπρλίαο “Upper body radiation shield with LEDOR” No 

1.07 θαη ηνπ ζηαζεξνχ πεηάζκαηνο κνιπβδπάινπ “Upper body radiation shield” No 

1.07a. (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο).  

Ζ απφζηαζε κεηαμχ ηεο θάησ πιεπξάο ησλ ξαγψλ ηχπνπ Unistrut θαη ηνπ ηειηθνχ δαπέδνπ 

ζα πξέπεη λα είλαη απφ 2.90m έσο 3.10m.  

Οη ξάγεο ηχπνπ Unistrut ζα πξέπεη λα είλαη αιθαδηαζκέλεο θαη αθιφλεηεο γηα λα κελ 

δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα θαηά ηελ θίλεζε ηνπ κφληηνξ θαη ηνπ θηλεηνχ πεηάζκαηνο 

κνιπβδπάινπ θαη εμεηαζηηθήο ιπρλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ επεκβάζεσλ (Βι. ζρέδην (γ), 

Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο). 

 Καηαζθεπή ζηήξημεο ηεο εμφδνπ θαισδίσλ νξνθήο “ceiling outlet for floor stand”. 

Πξνζνρή: Οη ζπγθεθξηκέλεο ξάγεο κήθνπο 50cm ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ 10cm 
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ςειφηεξα απφ φιεο ηηο ππφινηπεο (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο 

νξνθήο). 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελδνδαπέδησλ θαλαιηψλ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα 2 ρηι., 

κε αθαηξνχκελν θάιπκκα, επηζθέςηκα ζε φιν ην κήθνο ηνπο (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 3, 

Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο). 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Αγψγηκνπ Γαπέδνπ 

Αθνξά ηνπο ρψξνπο ηνπ Υεηξηζηεξίνπ θαη ηεο Δπεκβαηηθήο Αίζνπζαο. 

Απνμήισζε ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο (δάπεδν ιηλνηάπεηα). 

Έιεγρνο θαη εθφζνλ απαηηείηαη απνθαηάζηαζε επηπεδφηεηαο ππνζηξψκαηνο θαη 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ επίζηξσζε κε αγψγηκα δάπεδα. Σα δάπεδα ζα επηθνιιεζνχλ ζε 

ππφζηξσκα ιείν, ζηέξεν, επίπεδν θαη κφληκα ζηεγλφ ρσξίο ππνιείκκαηα νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ, ηπρφλ ξσγκέο ή άιιεο αηέιεηεο.  

Δπίζηξσζε πιέγκαηνο ραιθνηαηληψλ, ζχλδεζε ηνπ πιέγκαηνο µε ηελ γείσζε ηνπ ρψξνπ, 

επίζηξσζε ηνπ λένπ αγψγηκνπ ειαζηηθνχ δαπέδνπ µε αγψγηκε θφιια.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εθδνζεί πηζηνπνηεηηθφ αγσγηκφηεηαο ηνπ 

δαπέδνπ, ζχκθσλα µε ηελ νδεγία 1/2004 ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.  

Οη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ησλ δαπέδσλ θαηά ην πξφηππν EN 1081 ζα είλαη:  

Ζιεθηξηθή αληίζηαζε γείσζεο R2: 

10 KΧ < ηηκέο R2 

50 KΧ < κέζνο φξνο ηηκψλ R2  

Ζιεθηξηθή επηθαλεηαθή αληίζηαζε R3: 

10 ΚΧ < ηηκέο R3 < 5 MΧ 

25 ΚΧ < κέζνο φξνο ηηκψλ R3 < 1 MΧ 
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Αγψγηκν νκνηνγελέο δάπεδν PVC ζε ξνιά, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2.0mm, κε κεγάιε αληνρή 

ζηα ρεκηθά θαη ζηελ ζθιεξή θαηαπφλεζε απφ ηνλ ηξνρήιαην εμνπιηζκφ ηνπ ρεηξνπξγείνπ, 

επθιεθηφηεηα ηνπ δαπέδνπ βάζεη ηνπ ΔΝ 13501-1 (θαηεγνξία Bfl-s1), θαη αληηνιηζζεξφηεηα 

R9 βάζεη ηνπ DIN 51130. 

πγθφιιεζε ησλ αξκψλ κε εηδηθή αγψγηκε θφιια κε ηελ κέζνδν ηεο ζεξκηθήο ζπγθφιιεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθά εξγαιεία θαη εηδηθφ ζεξκνζπγθνιιεηηθφ θνξδφλη ζπγθφιιεζεο γηα 

δάπεδν PVC, πάρνπο 3,5 mm. Σν πιάηνο ηνπ αξκνχ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3,5 

mm, ην δε βάζνο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη ίζν κε ηα 2/3 ηνπ πάρνπο ηνπ δαπέδνπ θαη πνηέ 

κεγαιχηεξν απφ ηα 2 mm, δειαδή ην κηζφ ηνπ πάρνπο ηνπ θνξδνληνχ αξκνθφιιεζεο. Μεηά 

ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο αξκνθφιιεζεο ε πεξίζζεηα ηνπ αξκνχ ζα αθαηξεζεί κε εηδηθά 

εξγαιεία έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηεγαλφηεηα ησλ αξκψλ θαζψο θαη ε κε 

δηαθνξνπνίεζε χςνπο κεηαμχ ησλ θχιισλ ησλ αξκψλ. 

Σνπνζέηεζε θνίινπ ζνβαηεπί, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 10 cm επί ηνπ ηνίρνπ, ην νπνίν  ζα 

δεκηνπξγείηαη κε ηελ αλαδίπισζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δαπέδνπ ρσξίο θνπέο (ρσξίο αξκφ) γηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε ζθξάγηζε. Ζ ειαθξψο θακππισκέλε γσλία κεηαμχ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ 

επηηπγράλεηαη κε έηνηκν δηακνξθσηηθφ πξνθίι, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ηπρφλ ξεγκάησζε 

ηνπ πιηθνχ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ή θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ. Οη 

γσλίεο (εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο) ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ θελά θαη νη δηάθνξεο επηθάλεηεο λα είλαη πιήξσο ζθξαγηζκέλεο. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε Αληηζηαηηθνχ Γαπέδνπ 

Αθνξά ηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 

Αληηζηαηηθά δάπεδα λνζνθνκείσλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο 

πγεηνλνκηθήο ππεξεζίαο ψζηε λα ζπκβάιινπλ, ζε έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ γηα ηνπο 

αζζελείο θαη ην ελ ιφγσ Σκήκα. πγθεθξηκέλα, λα είλαη επαγγεικαηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, γηα 
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λα αληέρνπλ ζηελ έληνλε θζνξά απφ ηα ηξνρήιαηα θαξφηζηα θαη θνξεία, νκνγελνχο πθήο 

ψζηε φζν θαη αλ θζαξνχλ λα θαίλεηαη πάληα πιηθφ θαη φρη ππφζηξσκα, θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη κε θνξδφληα αξκνθφιιεζεο θαη κε ζνβαηεπί κε δηακφξθσζε ίδηνπ πιηθνχ, 

ψζηε  ζηα  πιαζηηθά δάπεδα  λνζνθνκείσλ  λα  κελ  κέλνπλ  θαζφινπ  εζηίεο  αλάπηπμεο 

κηθξνβίσλ. Αλαθεξφκαζηε ζε δάπεδν PVC, πςειήο πγηεηλήο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ iQ Granit 

Tarkett πάρνπο 2mm νκνγελνχο ζχλζεζεο, κε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζχκθσλε κε ην ISO 

9001. Να είλαη αληηζηαηηθφ, κε πςειά επίπεδα αλζεθηηθφηεηαο, επθακςίαο θαη αληνρήο ζηε 

ζθιεξή ρξήζε. Αληνρή θιάζεο Bfl - s1 ζε ππφζηξσκα ηζηκέληνπ, έλαληη ζηελ ππξθαγηά, 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν EN 13501-1.  Αληίζηαζε νιίζζεζεο θιάζεο R9, θαηά DIN 51130. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ππνζηξψκαηνο, ηελ θαηαζθεπή ησλ αξκψλ θαη ησλ ζνβαηεπί 

ηζρχνπλ ηα πξναλαθεξφκελα γηα ηα αγψγηκα δάπεδα.  

Γεληθφηεξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειαζηηθψλ δαπέδσλ, αγψγηκσλ θαη αληηζηαηηθψλ, 

αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.  

 Αληηκηθξνβηαθή Βαθή 

Υξσκαηηζκφο φισλ ησλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο κε δπν ρέξηα νηθνινγηθήο αληηκηθξνβηαθήο 

βαθήο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ VITEX Satin Eco. Ζ απφρξσζε ηεο βαθήο ζα επηιεγεί απφ ηελ 

Τπεξεζία. Πξν ηεο βαθήο ε ηνηρνπνηία ζα αζηαξσζεί κε θαηάιιειν αζηάξη γπςνζαλίδαο, 

ζπκβαηφ κε ηελ νηθνινγηθή αληηκηθξνβηαθή βαθή.  

 Δίδε πγηεηλήο – Δπελδχζεηο πιαθηδίσλ 

ην ρψξν Πξνεηνηκαζίαο Αζζελψλ (ζηε ζέζε δπν πθηζηάκελωλ ληπηήξωλ, νη νπνίνη 

απνμειώλνληαη από ην ρώξν 12.04 ηωλ απνδπηεξίωλ πνπ ελζωκαηώλεηαη ζην ρώξν 

Πξνεηνηκαζίαο, βι. ζπλεκκέλα ζρέδηα (α) θαη (β)), ζα ηνπνζεηεζεί ρεηξνπξγηθφο λεξνρχηεο 

(scrubup) κηαο ζέζεο (ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηνπ scrubup δελ απνηειεί ππνρξέωζε 

ηνπ αλαδόρνπ).Ο ηνίρνο φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην scrubup ζα επελδπζεί κε λέα πιαθίδηα έσο 
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ην χςνο 1,20 cm. Οκνίσο, ζα επελδπζεί ν ρψξνο WC Αζζελψλ –  Αθάζαξηα. Ζ επηινγή ηνπ 

ηχπνπ ησλ πιαθηδίσλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Θα 

αληηθαηαζηαζνχλ επίζεο ηπρφλ ζπαζκέλα πιαθίδηα ζηνπο ρψξνπο ησλ WC – Απνδπηεξίσλ 

Πξνζσπηθνχ. Σα ινηπά πθηζηάκελα είδε πγηεηλήο ησλ WC θαη ησλ Απνδπηεξίσλ (ληπηήξεο 

θαη ιεθάλεο) παξακέλνπλ σο έρνπλ.  

2. Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

Α. Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ιζρπξώλ Ρεπκάησλ 

ε φιε ηελ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ζα εθαξκνζζεί ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384, θαζψο θαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ΓΤ8/Β/νηθ.10213/27-01-2005). Δθαξκφδνληαη επίζεο 

νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ελφηεηαο “Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ ξεπκάησλ” ηνπ 

(δ) ζπλεκκέλνπ αξρείνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο. 

1. Γίθηπα Γηαλνκήο– Ζιεθηξηθνί πίλαθεο – Καισδηψζεηο θαη απηνκαηηζκνί πζηήκαηνο 

Καξδην-Αγγεηνγξαθίαο 

Γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ απαηηνχληαη παξνρέο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ απφ 

δίθηπα Ζ/Ε & UPS. Γηα κελ ηελ ηξνθνδφηεζε απφ δίθηπν Ζ/Ε ζα θαηαζθεπαζζνχλ 

παξνρέοαπφ Πίλαθα Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε 

απφδίθηπν UPS ζα εγθαηαζηαζεί απηφλνκν UPS (ηξηθαζηθφ, on-line, ηζρχνο 10kVA) ζε 

ρψξν πνπ ζα ππνδεηρηεί απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία (ε πξνκήζεηα ηεο ζπζθεπήο UPSδελ 

απνηειεί ππνρξέωζε ηνπ Αλαδόρνπ). Αλαιπηηθφηεξα απαηηνχληαη: 

1. Πξνκήζεηα παξνρηθνχ θαισδίνπ θαη θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ειεθηξηθήο 

ηξνθνδνζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ γξακκή ζα νδεγεζεί ζηνλ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα 

ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ζην 

ππφγεην ηνπ θφκβνπ Β2 (έλα επίπεδν θάησ απφ ηελ αίζνπζα). Καηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε Ζιεθηξνινγηθνχ Πίλαθα ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ θαζψο θαη ησλ 
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θαισδίσλ ξεχκαηνο NYAF, απφ ηνλ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα έσο ην δάπεδν ησλ 

θακπηλψλ Generator (PU1) No 1.26 θαη System Control Cabinet (SC1) No 1.28 κε 

min. επηπιένλ κήθνο 1m. (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 2, Ηιεθηξνινγηθά / Κιηκαηηζκνί / 

Γίθηπα).  

2. Γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ινηπψλ θνξηίσλ ηνπ ρψξνπ (θωηηζκόο, πξίδεο, απηόλνκν 

θιηκαηηζηηθό Σερληθνύ Γωκαηίνπ, εθεδξηθέο γξακκέο) πξνβιέπνληαη 2 ειεθηξηθνί 

πίλαθεο ηχπνπ επηδαπέδηνπ εξκαξίνπ, κε παξνρή ν πξψηνο απφ ην δίθηπν Ζ/Ε θαη ν 

δεχηεξνο απφ UPS (γηα ηελ ηξνθνδνζία κέξνπο ηνπ θσηηζκνχ θαη πξηδψλ πνπ 

ηξνθνδνηνχλ ηαηξνηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ). Οη πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

κεηαιιηθά αεξηδφκελα εξκάξηα ζηνλ δηάδξνκν έμσ απφ ηνλ ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ, ηα 

νπνία ζα εληεζνχλ ελ κέξεη ζηελ ηνηρνπνηία απφ γπςνζαλίδα. Ζ παξνρή ηνπ πίλαθα 

Ζ/Ε ζα θαηαζθεπαζηεί κε θαηάιιειν παξνρηθφ θαιψδην πνπ ζα νδεγεζεί απφ ηνλ 

θεληξηθφ πίλαθα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ζην ππφγεην ηνπ θφκβνπ Β2.  

3. ε θάζε έλαλ απφ ηνπο ειεθηξνινγηθνχο πίλαθεο ησλ ρψξσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ ζα 

πξνβιεθζνχλ ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ πξφηππν 

IEC60364-7-710.Οη θχξηνη ρψξνη ηνπ Δξγαζηεξίνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 2 ηνπ 

πξνηχπνπ: “Υεηξνπξγεία, δσκάηην πξνεηνηκαζίαο, δσκάηηα αλάλεςεο, κνλάδεο 

εληαηηθήο ζεξαπείαο”, ζπλεπψο ζα πεξηιακβάλνπλ ζχζηεκα εμίζσζεο ηνπ 

δπλακηθνχ, ζχκθσλν κε ηα πξφηππα IEC60364-7-710,ΔΛΟΣHD384, θαζψο θαη κε ην 

ηεχρνο πξνδηαγξαθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ (ΓΤ8/Β/ΟΗΚ 49727). ηα κελ θπθιψκαηα 

θσηηζκνχ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξνλφκνη δηαθπγήο, ελψ 

ζηα αληίζηνηρα ξεπκαηνδνηψλ θαη ηξνθνδνζίαο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ κεηαζρεκαηηζηέο 

απνκφλσζεο κε ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο θαζψο θαη ζχζηεκα 

ειέγρνπ κφλσζεο ησλ δηθηχσλ. Όινη νη ειεθηξνλφκνη δηαθπγήο ζα είλαη θαηάιιεινη 

γηα ξεχκαδηαθπγήο<30mA. Βάζεη ησλ απαηηνχκελσλ θνξηίσλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 69 

πξνβιέπνληαη 3 κεηαζρεκαηηζηέο απνκφλσζεο, ησλ 4KVA έθαζηνο, γηα ηνλ πίλαθα 

δηθηχνπ Ζ-Ε θαη, νκνίσο, 3 κεηαζρεκαηηζηέο απνκφλσζεο ησλ 4KVA, έθαζηνο, γηα 

ηνλ πίλαθα δηθηχνπ UPS. Απφ ηνπο ελ ιφγσ κεηαζρεκαηηζηέο ζα θαιχπηεηαη θαη ε 

ηξνθνδνζία ηεο πξίδαο ζηελ βάζε ηνπ “Tilting Patient Table” No 1.02  (4k Visolation 

test voltage, out put power ≈ 700 VA). Ζ πξνκήζεηα ηεο πξίδαο θαη ε θαισδίσζή ηεο 

απφ ηνλ πίλαθα έσο ηελ βάζε ηνπ Tilting Patient Table, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο 

Siemens. 

4. Όινη νη πίλαθεο ζα έρνπλ ρσξηζηέο κπάξεο νπδέηεξνπ θαη γείσζεο. Σα πιηθά θάζε 

πίλαθα ζα είλαη θαηάιιεια γηα ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζηε ζέζε ηνπ πίλαθα. Οη 

θεληξηθέο δηαλνκέο ηξνθνδνζίαο πηλάθσλ πξνζηαηεχνληαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο 

ηζρχνο κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά καγλεηηθά ζηνηρεία. ηελ άθημε θάζε 

πίλαθα παξεκβάιιεηαη κφλν δηαθφπηεο θνξηίνπ θαη φρη κέζν πξνζηαζίαο. Ζ 

πξνζηαζία γξακκψλ θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ θ.ι.π. γίλεηαη κε κηθξναπηφκαηνπο. 

Γηα ηηο γξακκέο θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κηθξναπηφκαηνη κε 

θακπχιε ηχπνπ Β ελψ γηα ηηο αληίζηνηρεο θίλεζεο π.ρ. κηθξνί κεκνλσκέλνη 

αλεκηζηήξεο θαη ζπζθεπέο κε θηλεηήξεο, κηθξναπηφκαηνη κε θακπχιε ηχπνπ C. Όια 

ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ, κνλνθαζηθψλ ξεπκαηνδνηψλ θαη κηθξψλ ζπζθεπψλ 

πξνζηαηεχνληαη (αλά νκάδεο έσο 6 θπθισκάησλ) κε ειεθηξνλφκνπο δηαξξνήο 

έληαζεο. Ζ πξνζηαζία γξακκψλ θηλεηήξσλ αληιηψλ θαη αλεκηζηήξσλ θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ γίλεηαη κε απηφκαηνπο δηαθφπηεο κε ξπζκηδφκελα ζεξκηθά θαη ζηαζεξά 

ειεθηξνκαγλεηηθά ζηνηρεία (Motor Starters) θαη ν έιεγρνο ηνπ θηλεηήξα κε 

απηνκάηνπο (relays). Σα ζεξκηθά ζηνηρεία ζα ξπζκηζηνχλ ζην νλνκαζηηθφ ξεχκα ηνπ 

θηλεηήξα ην νπνίν ζα δνζεί απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Σφζν ην θχθισκα ηζρχνο φζν 

θαη ηα βνεζεηηθά θπθιψκαηα ζα πξνζαξκνζηνχλ ζηνπο θηλεηήξεο πνπ ζα 

αγνξαζηνχλ ηειηθά.  
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5. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε α) επηζθέςηκσλ πιαζηηθψλ επηηνίρησλ θαλαιηψλ κε 

δεκαηηθά αλά 0,5m (ε ηειηθή ηνπο ηνπνζέηεζε ζα θαζνξηζηεί επί ηφπνπ, θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ κεραλήκαηνο), β) επηζθέςηκσλ κε δηάηξεησλ κεηαιιηθψλ θαλαιηψλ 

γ) επηζθέςηκσλ κεηαιιηθψλ ζραξψλ πάλσ απφ ηελ ςεπδνξνθή. Σα παξαπάλσ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο (Βι. ζρέδην (γ), 

Πηλαθίδα 3, Καλάιηα / Αλαξηήζεηο νξνθήο). 

6. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιηθψλ γηα ηελ ζπλδεζκνινγία κεηαμχ ηνπ UPS 15kVA θαη 

ηεο θακπίλαο System Control Cabinet (SC1) No 1.28: Σν UPS έρεη 2 εηζφδνπο θαη 1 

έμνδν. Οη θιέκεο ηνπ UPS είλαη γηα θαιψδην 10mm² (ην θαιψδην ηεο SC1 είλαη 

16mm²). Εεηείηαη ε θαηαζθεπή κηθξνχ Ζιεθηξνινγηθνχ Πίλαθα κε: α) Κιέκεο εηζφδνπ-

εμφδνπ θαισδίσλ ηζρχνο, β) Γηαθφπηε εηζφδνπ ΓΔΖ 4Υ63Α θαη γ) Γηαθφπηε εηζφδνπ 

UPS 4Υ63Α θαη απηφκαηε αζθάιεηα αλαρψξεζεο πξνο SC1 4Υ63Α. Πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε παξνρηθψλ θαισδίσλ: α) Αλαρψξεζε απφ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα UPS 

πξνο UPS – δχν αλαρσξήζεηο (ην UPS έρεη δχν εηζφδνπο), β) Αλαρψξεζε απφ UPS 

πξνο Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα UPS θαη γ) Αλαρψξεζε απφ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα UPS 

πξνο SC1. 

7. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπνπηνληέξαο On-Off κε ιπρλία “EAT” ζηνλ ρψξν 

Υεηξηζηεξίνπ (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 2, Ηιεθηξνινγηθά / Κιηκαηηζκνί / Γίθηπα). 

8. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπνπηνληέξαο/καληηάξη (ΑΣ) Emergency-Off δχν επαθψλ 

(γηα ηαπηφρξνλε δηαθνπή θαη ηνπ UPS) ζηνπο ρψξνπο Υεηξηζηεξίνπ, Δμεηάζεσλ θαη 

Σερληθνχ Γσκαηίνπ. (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 2, Ηιεθηξνινγηθά / Κιηκαηηζκνί / 

Γίθηπα).  

9. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαισδίνπ ξεχκαηνο 3x2,5mm² + γείσζε 1x16mm², απφ 

ηνλ Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ έσο ην ζεκείν SU ηεο 

αλαξηψκελεο εμεηαζηηθήο ιπρλίαο “Upper Body Radiation Shield With LED OR” No 
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1.07 θαζψο θαη πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαισδίνπ ξεχκαηνο 3x2,5mm² απφ ηνλ 

Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα έσο ηελ ςπρξή επαθή ζην δάπεδν ηεο θακπίλαο System 

Control Cabinet (SC1) No 1.28 κε min. επηπιένλ κήθνο 1m (Βι. ζρέδην (γ), Πηλαθίδα 

2, Ηιεθηξνινγηθά / Κιηκαηηζκνί / Γίθηπα). 

10. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ (SW) “X-ray warning lamp” πάλσ 

απφ ηηο πφξηεο εηζφδνπ ζηνλ ρψξν Δμεηάζεσλ κε ηξνθνδνζία απφ ηνλ 

Ζιεθηξνινγηθφ Πίλαθα ρψξνπ Σερληθνχ Γσκαηίνπ θαη απφ εθεί, ζχλδεζή ηνπο κε 

θαιψδην 2,5mm² έσο ην δάπεδν ηεο θακπίλαο System Control Cabinet (SC1) No 

1.28 κε min. επηπιένλ κήθνο 1m. 

11. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καγλεηηθψλ επαθψλ “Door Contact” (TS), πάλσ απφ ηηο 

πφξηεο εηζφδνπ ζηνλ ρψξν Δμεηάζεσλ θαη ζχλδεζή ηνπ κε θαιψδην 2x1,5mm² έσο 

ην δάπεδν ηεο θακπίλαο System Control Cabinet (SC1) No 1.28 κε min. επηπιένλ 

κήθνο 1m.  

2. Φσηηζκφο 

ηάζκεο θσηηζκνχ 

 Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ κέζεο εληάζεηο θσηηζκνχ (ζε επίπεδν εξγαζίαο =

 0,85m) 

 - Κχξηνη ρψξνη (Αίζνπζα Δπεκβάζεσλ, Υεηξηζηήξην-Ζιεθηξνθπζηνινγία, Αλάλεςε, 

 Πξνεηνηκαζία):500Lux 

 - Βνεζεηηθνί ρψξνη (Σερληθφ Γσκάηην, Απνζήθε Τιηθψλ, Staff Room):200Lux 

 Σχπνη θσηηζηηθψλ 

 Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ ηχπνη θσηηζηηθψλ: 

α) Κχξηνη ρψξνη: Φσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο κε γπαιί πξνζηαζίαο, αλνμείδσηεο βίδεο, 

θαηάιιειν γηα άζεπηνπο ρψξνπο, ΗΡ 54-LED40W-4108 Lumen-Ra=80 -4000 K 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 72 

 Δλδεηθηηθφο ηχπνο : PETRIDIS RVS 

β) Βνεζεηηθνί ρψξνη: Φσηηζηηθφ ζψκα ςεπδνξνθήο“down lighter”,ιεπθφ, κε πξηζκαηηθφ 

θάιπκκα ΗΡ54-LED22W-2053 Lumen -Ra=80 -4000 K 

Δλδεηθηηθφο ηχπνο:  PETRIDIS LUNA ROUND 210  

 ήκαλζε νδεχζεσλ δηαθπγήο 

ηηο εμφδνπο δηαθπγήο  πξνβιέπνληαη θσηηζηηθά ζψκαηα κε ελζσκαησκέλν ζχζηεκα 

ζπζζσξεπηψλ Ni-Cd / κνλάδαο απηφκαηεο ελαιιαγήο πνπ εμαζθαιίδεη απηνλνκία ελφο 

ιακπηήξα 180min θαη θαηάιιειε επηγξαθή ζχκθσλα κε ην Π.Γ.422/8.6.79. Σα θσηηζηηθά 

απηά ζα είλαη ηχπνπ “κε ζπλερνχο θσηηζκνχ”, δειαδή ζα ελεξγνπνηνχληαη κφλν ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο θεληξηθήο ηξνθνδνζίαο ηνπο. 

 Έιεγρνο  θσηηζκνχ 

ηνπο ρψξνπο ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ θαη ηνπ Υεηξηζηεξίνπ-Ζιεθηξνθπζηνινγίαο 

πξνβιέπεηαη ζχζηεκα ξχζκηζεο έληαζεο θσηηζκνχ (dimming) 0-10V κεηνπηθνχο ξπζκηζηέο. 

ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ηα θσηηζηηθά ζα ειέγρνληαη απφ ηνπηθνχο δηαθφπηεο 

10Α/250V,θαηάιιεινπο γηα ρσλεπηή ηνπνζέηεζε ζε ηνίρν. 

Σα θσηηζηηθά ησλ θχξησλ ρψξσλ (Αίζνπζα Δπεκβάζεσλ, Υεηξηζηήξην-Ζιεθηξνθπζηνινγία, 

Αλάλεςε, Πξνεηνηκαζία) ζα ηξνθνδνηνχληαη ζε πνζνζηφ 30% απφ δίθηπν UPS. 

3. Ρεπκαηνδφηεο (πξίδεο) 

 Πξνβιέπνληαη ξεπκαηνδφηεο ζε φινπο ηνπο ρψξνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ.  Απηνί ηνπνζεηνχληαη: 

1. ηηο ππεξθιίληεο θνλζφιεο(δπν ζηνλ ρψξν Αλάλεςεο θαη κηα ζηνλ ρψξν πξνεηνηκαζίαο): 

6ξεπκαηνδφηεο αλά ζέζε, νη 4 απφ δίθηπν Ζ/Ε ζε 2 θπθιψκαηα θαη 2 απφ δίθηπν UPS ζε 

2 θπθιψκαηα.  
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2. Πάλσ απφ ηνπο πάγθνπο ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην Υεηξηζηήξην θαη ηελ 

Ζιεθηξνθπζηνινγία ζε επίηνηρα πιαζηηθά δηκεξή θαλάιηα, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ Legrand 

DLP105x35mm: 8 ξεπκαηνδφηεο αλά ζέζε, νη 6 απφ δίθηπν Ζ/Ε ζε 2 θπθιψκαηα θαη 2 

απφ δίθηπν UPS. Οκνίσο, ζηελ ζέζε εξγαζίαο ζην Ννζειεπηηθφ ηαζκφ εληφο ηνπ 

ρψξνπ Αλάλεςεο (5 ξεπκαηνδφηεο, νη 4 απφ δίθηπν Ζ/Ε ζε 2 θπθιψκαηα θαη 1 απφ 

δίθηπν UPS). 

3. Γεληθήο ρξήζεο ρσλεπηνί ζηελ ηνηρνπνηΐα:  

Υψξνο Δπεκβάζεσλ: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπλνιηθά 18 πξηδψλ πεξηκεηξηθά ζε πέληε 

ζέζεηο. Απφ απηέο 13 ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ δίθηπν Ζ/Ε θαη 5 απφ δίθηπνUPS. Θα 

θαηαζθεπαζηεί επίζεο κηα πξίδα κε ηξνθνδνζία απφ δίθηπν Ζ/Ε άλσζελ ηεο εμεηαζηηθήο 

θιίλεο. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρσλεπηψλ πξηδψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε 

ζσξάθηζε αθηηλνπξνζηαζίαο.  

Staff Room: Σνπνζεηνχληαη 4 πξίδεο κε ηξνθνδνζία απφ δίθηπν Ζ/Ε θαη 1 πξίδα απφ δίθηπν 

UPS (νη δπν πξίδεο απφ δίθηπν Ζ/Ε ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ λεξνρχηε πάγθνπ – ςπγείνπ, 

βι. ρέδην (β) ηνπ Παξαξηήκαηνο) 

Απνζήθε: Σνπνζεηείηαη 1 πξίδα κε ηξνθνδνζία απφ δίθηπν Ζ/Ε θαη 1 πξίδα  απφ δίθηπν UPS  

Σερληθφ Γσκάηην: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 2 πξηδψλ ζε ζεκείν πνπ λα κελ θαιχπηεηαη 

απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  

Οη ξεπκαηνδφηεο ζα είλαη ηχπνπ SHUCKO 230V/16A. Οη ξεπκαηνδφηεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη 

κέζσ Ζ/Ε ζα είλαη πξάζηλνπ ρξψκαηνο, ελψ νη πξίδεο πνπ ηξνθνδνηνχληαη κέζσ UPS ζα 

είλαη θφθθηλνπ ρξψκαηνο.  

4. Γηάθνξα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία 

Σα θαιψδηα ησλ θηλεηήξσλ ζα είλαη δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 2,5 mm 2, ησλ θπθισκάησλ 

θσηηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 1,5mm, 2 θαη ησλ ξεπκαηνδνηψλ ηνπιάρηζηνλ 2,5mm 2. 
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Οη ζράξεο ησλ θαισδίσλ ζα είλαη κεηαιιηθέο, πξνγαιβαληζκέλεο, θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

φια ηα εμαξηήκαηά ηνπο (ζηεξίγκαηα, ηαπ, θ.ι.π.).Σα θαιψδηα ζα ζηεξεσζνχλ πάλσ ζε 

απηέο θαη ζα είλαη επζπγξακκηζκέλα. ε θαηαθφξπθεο δηαδξνκέο ηα θαιψδηα ζα δεζνχλ. 

Σα κεγέζε ησλ ζραξψλ ζα είλαη ηέηνηα έηζη ψζηε ην βάξνο ησλ θαισδίσλ πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ αξρηθά λα κελ ππεξβαίλεη ηα 3/4 ηνπ νλνκαζηηθνχ θνξηίνπ πνπ κπνξεί λα 

κεηαθέξεη θάζε ζράξα. Σν 3/4 ηζρχεη θαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ ρψξνπ ηεο ζράξαο. 

Σα θαιψδηα πνπ νδεχνπλ ρσλεπηά ζηνπο ηνίρνπο θαη νξαηά εληφο ςεπδνξνθήο, ζα 

εγθαηαζηαζνχλ εληφο ζσιήλσλ πιαζηηθψλ βαξέσο ηχπνπ ειεχζεξσλ αινγφλσλ. Οκνίσο, 

θαιψδηα πνπ νδεχνπλ νξαηά ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα εγθαηαζηαζνχλ εληφο πιαζηηθψλ 

ζσιήλσλ βαξέσο ηχπνπ θαηάιιεισλ γηα εμσηεξηθή ρξήζε.  

Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα μεηξππήκαηα ηνίρσλ φπνπ θαηά πεξίπησζε ζα απαηηεζεί ε 

ζπλεξγαζία κε ηελ επίβιεςε ησλ νηθνδνκηθψλ. ηα μεηξππήκαηα ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

κηθξά θνκκάηηα ζσιήλσλ (καλζφλ). Γηα ηελ πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ απφ 5 θαιψδηα 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κηθξή ζράξα αληί ζηδεξνηξνρηψλ. 

Ο ηξφπνο δηαλνκήο ησλ θαισδηψζεσλ κέζα ζηηο ςεπδνξνθέο ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε λα 

αθνινπζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ ηνίρσλ ηνπ αληίζηνηρνπ ρψξνπ θαη ε 

ηξνθνδνζία ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηελ νξνθή. 

ε πεξίπησζε πνπ αγσγνί ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ νδεχνπλ παξάιιεια πξέπεη: 

 Αλ νδεχνπλ ζε ζράξεο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ρσξηζηέο ζράξεο γηα ηα ηζρπξά θαη 

ρσξηζηέο γηα ηα αζζελή, ζε απφζηαζε 20cm κεηαμχ ηνπο θαη΄ ειάρηζηνλ 

 Αλ νδεχνπλ ζε ηνίρν παξάιιεια, ηα θαιψδηα ηζρπξψλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ςειφηεξα 

θαη ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή απφζηαζε 30 cm. 
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5. Γεηψζεηο 

 - Δζσηεξηθφ δίθηπν γεηψζεσλ πξνζηαζίαο 

Όιεο νη ηξνθνδνηηθέο γξακκέο ησλ δηαθφξσλ πηλάθσλ πεξηιακβάλνπλ θαη αγσγφ γείσζεο 

πνπ ζπλδέεηαη κε ην δπγφ γείσζεο ησλ αληίζηνηρσλ πηλάθσλ. 

Ο παξαπάλσ αγσγφο γείσζεο έρεη ηελ απηή δηαηνκή κε ηνλ νπδέηεξν ηεο ηξνθνδνηηθήο 

γξακκήο θάζε κεξηθνχ πίλαθα θαη είηε νδεχεη παξάιιεια κε απηή είηε πεξηιακβάλεηαη ζην 

ίδην θαιψδην καδί κε ηνπο αγσγνχο θάζεσο θαη ηνλ νπδέηεξν. 

Όια ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ θαλνληθά δελ βξίζθνληαη ππφ 

ηάζε γεηψλνληαη. 

Όια ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχ θαη θηλήζεσο (ξεπκαηνδφηεο, ηξνθνδνηήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

ζπζθεπψλ) θέξνπλ θαη αλεμάξηεην αγσγφ γείσζεο, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

θαηαλαιψζεηο πνπ ηξνθνδνηνχλ δελ έρνπλ κεηαιιηθά αληηθείκελα. 

Ο αγσγφο γείσζεο είλαη ηεο απηήο δηαηνκήο κε ηνλ αγσγφ ηνπ νπδέηεξνπ θαη ζα 

ηνπνζεηεζεί ζηνλ ίδην ζσιήλα ή πεξηιακβάλεηαη ζην ίδην θαιψδην καδί κε ηνπο αγσγνχο 

θάζεο θαη ηνλ νπδέηεξν. 

 - Γεηψζεηο ηαηξηθψλ ρψξσλ 

ηνλ ρψξν  φια ηα κεηαιιηθά κέξε ζην ”πεξηβάιινλ αζζελνχο” π.ρ. ζσιελψζεηο αεξίσλ, 

εκηαγψγηκα δάπεδα, ηαηξηθφο εμνπιηζκφο θ.ι.π. ζα ζπλδεζνχλ κε ην ζχζηεκα εμίζσζεο 

δπλακηθνχ, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

Μέζα ζε θάζε θνλζφια θιίλεο ζα ηνπνζεηνχληαη 2 κπάξεο γεηψζεσλ 40x3mm ε θάζε κία. 

ηε κία ζα ζπλδένληαη νη γεηψζεηο ησλ ξεπκαηνδνηψλ ηεο θνλζφιαο, κε ηδηαίηεξν θαιψδην 

Ζ07V-K 1x4 mm2 ε θάζε κία θαη ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη ιήςεηο γεηψζεσλ επί ηεο 

θνλζφιαο, κε ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07V-K 1x6 mm2 ε θάζε κία. (Οη κεηαιιηθέο ζπζθεπέο ηεο 

πεξηνρήο θιίλεο ζα ζπλδένληαη ζηηο ιήςεηο γεηψζεσλ ηεο θνλζφιαο ηεο κε ηδηαίηεξν 
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θαιψδην Ζ07V-K1x6mm2 ε θάζε κία). 

ε θαηάιιειεο ζέζεηο ζηελ ςεπδνξνθή πάλσ απφ ηηο εηζφδνπο ηνπ ρψξνπ πξνβιέπνληαη 2 

γεληθέο κπάξεο γεηψζεσλ 40x3mmε θάζε κία. ηελ κία ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηψζεσλ 

ησλ ξεπκαηνδνηψλ ησλ θνλζφισλ κε ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2 ε θάζε κία θαη 

ζηελ άιιε ζα ζπλδένληαη νη κπάξεο γεηψζεσλ ησλ ιήςεσλ γεηψζεσλ ησλ θνλζφισλ κε 

ηδηαίηεξν θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2 ε θάζε κία, νη ζσιελψζεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ 

ρψξνπ κε θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2 θαη ην πιέγκα ηνπ δαπέδνπ 

ζε2ζεκεία,κεηδηαίηεξνθαιψδην Ζ07 V-K1x16mm2 γηα ην θάζε ζεκείν ζχλδεζεο. 

Οη γεληθέο κπάξεο ζα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ κπάξα γεηψζεσλ ηνπ πίλαθα ΖΕ 

πνπ ηξνθνδνηεί ην ρψξν, κε θαιψδην Ζ07V-K 1x16 mm2. 

6. Κνλζφια θιίλεο 

Σνπνζεηνχληαη ζπλνιηθά ηξεηο θνλζφιεο θιίλεο, δπν ζην ρψξν Αλάλεςεο θαη κηα ζην ρψξν 

Πξνεηνηκαζίαο Αζζελψλ.  

Ζ επίηνηρε θνλζφια  ζα απνηειείηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ εηδηθφ πξνθίι αινπκηλίνπ, 

ειεθηξνζηαηηθά βακκέλνπ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 3mm, πνπ ζα δηαζέηεη απφ ηέζζεξα 

θαλάιηα νδεχζεσλ. Ζ θνλζφια ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ΔΝ793, EN60601-1-1(ηαηξηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο), EN60598-

1part1θαη EN60598-2-25 (θσηηζηηθά) θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο 

CE. 

Ζ θνλζφια ζα πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εμππεξέηεζε 

ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα (πξίδεο), 

ζε αζζελή ξεχκαηα (data) θαη ζε παξνρέο ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε θνλζφια ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

 1 θσηηζηηθφ ζψκα γεληθνχ θσηηζκνχ (άκεζνο),ηχπνπLED κε ρεηξηζκφ απφ καθξηά 
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 1θσηηζηηθφ ζψκα ηνπηθφ, ηχπνπLED,ρεηξηδφκελν απφ δηαθφπηε επί ηεο θνλζφιαο 

 Ράγα αλάξηεζεο νξγάλσλ γηα ηελ ζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

δηαζηάζεσλ 25x10 mm ζην κπξνζηηλφ πξνθίι επί θνλζφιαο ζην ίδην κήθνο κε ην 

κήθνο ηεο νξηδφληηαο θνλζφιαο. 

 2 ιήςεηο νμπγφλνπ (O2). 

 2 ιήςεηο θελνχ (Vac). 

 2 ιήςεηο ηαηξηθνχ αέξα (Air 4bar). 

 4 ξεπκαηνδφηεο ΟΤΚΟ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη απφ δίθηπν Ζ/Ε (πξάζηλνπ 

ρξψκαηνο) ζε 2 θπθιψκαηα 

 2 ξεπκαηνδφηεο ΟΤΚΟ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη απφ ην θχθισκα UPS (θφθθηλνπ 

ρξψκαηνο) ζε 2 θπθιψκαηα 

 4 ηζνδπλακηθέο γεηψζεηο θαηά DIN 

 2ιήςεηο data RJ45cat6Α 

 Οη ιήςεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ, είλαη δηπιήο θξαγήο, είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ 737-1, κε θνχκπσκα ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝV 737-6. 

 Κάζε ιήςε ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζπλνδεχεηαη απφ αλεμίηειε πνιπθαξβνληθή 

πηλαθίδα ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ΔΝ 60601-1, κε ηελ νλνκαζία, ην 

ρξσκαηηζκφ θαη ην ρεκηθφ ζχκβνιν ηνπ αληίζηνηρνπ αεξίνπ. 

 H θνλζφια πεξηιακβάλεηεπίζεο2δπγνχογεηψζεσλ (ΡΑ +ΡΔ). 

Β. Ηιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο  Αζζελώλ Ρεπκάησλ 

Δγθαηάζηαζε Σειεθώλσλ/Data 

Όια ηα νξηδφληηα θεληξηθά δίθηπα ησλ εγθαηαζηάζεσλ αζζελψλ ξεπκάησλ ζα νδεχνπλ ζε 
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ηδηαίηεξεο ζράξεο θαισδίσλ. 

ε ηδηαίηεξν εξκάξην εληφο ηνπ ρψξνπ, πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε θαηαλεκεηή ηειεθψλσλ 

/ data, ηχπνπ επίηνηρνπ RACK 19”-21U 60x60cm, πνπ ζα εμππεξεηεί κε αθηηληθή δηάηαμε 

φιεο ηηο ιήςεηο θσλήο θαη δεδνκέλσλ(data)ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

Κάζε ιήςε ηειεθψλσλ ή data ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ θαηαλεκεηή κε θαιψδην αλεμάξηεην, 

ζπλεζηξακκέλν, ηεζζάξσλ δεπγψλ, ηχπνπ UTP100 cat6Α. 

H ηξνθνδνζία ηνπ θαηαλεκεηή απφ ηνλ πθηζηάκελν θαηαλεκεηή (rack) ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ζηνλ ππξήλα ηνπ Ηζνγείνπ ζα γίλεη κε 2 θαιψδηα ηχπνπ UTP - cat 6Α - 4 δεπγψλ γηα ηα 

ηειέθσλα θαη 1 θαιψδην 8 νπηηθψλ ηλψλ single  mode γηα ηα data.  

Πξνβιέπνληαη: 2 ιήςεηο data RJ45 – cat 6A ζε θάζε ππεξθιίληα θνλζφια, απφ 1ιήςε 

ηειεθψλσλ ζην Υεηξηζηήξην θαη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ Ννζειεπηηθνχ ηαζκνχ,  2 ιήςεηο 

data RJ45 – cat 6A ζε θάζε ζέζε ηνπνζέηεζεο ξεπκαηνδνηψλ ζηελ Αίζνπζα Δπεκβάζεσλ 

(ζπλνιηθά 12 ιήςεηο), 2 ιήςεηο data RJ45 – cat 6A αλά ζέζε εξγαζίαο ζην Υεηξηζηήξην, 

Ζιεθηξνθπζηνινγία θαη Ννζειεπηηθφ ηαζκφ θαη 2 ιήςεηο data RJ45 – cat 6A ζην Staff 

Room (ζπλνιηθά 26 ιήςεηο data θαη 2 ηειεθψλσλ).  

Ζ θαισδίσζε αζζελψλ ξεπκάησλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην πξφηππν EIA/TIA 568A πνπ 

θαζνξίδεη ην γεληθφ θαισδηαθφ ζχζηεκα ζηα θηήξηα. 

Γ. Δγθαηάζηαζε Ιαηξηθώλ Αεξίσλ 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε δηθηχνπ ηαηξηθψλ αεξίσλ, απφ θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλν 

ζπλεξγείν, πιήξνπο δηπιήο παξνρήο  (Ο2, Ν2Ο, Air 8 bar& 4 bar, VACUUM, ελεξγή 

απαγσγή ηχπνπ venturi ζε εμσηεξηθφ ρψξν) ζε δπν ζέζεηο εληφο ηεο Αίζνπζαο 

Δπεκβάζεσλ, θαζψο θαη ζηηο ηξεηο επίηνηρεο θνλζφιεο (Ο2, Air 4 bar, VACUUM) ζηνπο 

ρψξνπο Αλάλεςεο θαη Πξνεηνηκαζίαο αζζελψλ. Δηδηθφηεξα, ε εγθαηάζηαζε ηαηξηθψλ αεξίσλ 

θαη θελνχ ζα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε: 
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 Σηο „‟Πξνδηαγξαθέο γηα ζπζηήκαηα ζσιελψζεσλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ θαη 

ζπζηήκαηα απνκάθξπλζεο αλαηζζεηηθψλ αεξίσλ„‟ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζχκθσλα 

κεηελΑπφθαζεΓΤ8/Β/νηθ.115301/26-08-2009. 

 Σελ Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2491/86 „‟Δγθαηαζηάζεηο ζε θηήξηα: Απνζήθεπζε θαη δηαλνκή αεξίσλ 

γηα ηαηξηθή ρξήζε‟‟ 

Γηα ηελ δηαλνκή ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ, πιελ θελνχ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζχζηεκα δηπιήο 

εθηφλσζεο θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηαζκφο ειέγρνπ, ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ηα 

πθηζηάκελα δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Σα πξσηεχνληα δίθηπα ζα ζπλδεζνχλ κε ηα πξσηεχνληα δίθηπα ηαηξηθψλ αεξίσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζην ηζφγεην ηνπ θφκβνπ Β2, φπνπ νδεχνπλ νη θεληξηθέο ζηήιεο.  

Ο ζηαζκφο ειέγρνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θαηάιιειν ρψξν ζηνλ δηάδξνκν έμσ απφ ην 

Δξγαζηήξην, εληφο ηεο ηνηρνπνηίαο απφ γπςνζαλίδα. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηέζεσλ θαη ζεκάησλ ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ θαη θελνχ ζα εγθαηαζηαζεί 

πίλαθαο ζεκάησλ ζε θαηάιιειν ζεκείν (Ννζειεπηηθφο ηαζκφο), έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

ζπλερήο παξαθνινχζεζή ηνπο. 

ην ρψξν, ε παξνρή ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα γίλεη κε κνλφ δίθηπν γηα ην θάζε ηαηξηθφ αέξην θαη 

ην θελφ. 

Σα δίθηπα ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε ραιθνζσιήλεο θαηάιιειεο γηα δηαλνκή ηαηξηθψλ αεξίσλ 

(θσζθνξνχρεο απνμεηδσκέλεο κε αξζεληθνχρεο ραιθνζσιήλεο). 

Οη ιήςεηο ησλ ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε ζηηο επίηνηρεο θνλζφιεο 

αζζελνχο θαη ζα έρνπλ δηπιφ κεραληζκφ αζθαιείαο έλαληη δηαξξνήο θαη δηάηαμε πνπ δελ ζα 

επηηξέπεη ιαλζαζκέλε ζχλδεζε. 

Δληφο ηεο Αίζνπζαο Δπεκβάζεσλ νη ιήςεηο ηαηξηθψλ αεξίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ επίηνηρα ζε 
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θαηαθφξπθε δηάηαμε γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ρψξνπ ζε δπν ζέζεηο, πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ 

ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο εθαξκφδνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ ελφηεηα 

Α.6 γηα ηηο ιήςεηο ηεο επίηνηρεο θνλζφιαο.  

 

3. Πξνκήζεηα – Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ γηα ηηο Αλάγθεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Α.ΘΤΡΔ 

A.1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

1.  Απηφκαηε, Ζιεθηξνθίλεηε, πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα, πξεζαξηζηή,  γηα ηε θεληξηθή 

είζνδν ηνπ ρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Φεθηαθνχ Αγγεηνγξάθνπ, ρσξίο παξάζπξν, ψζηε λα 

κελ επηηξέπεηαη ε νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθφ. 

2.  Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 

ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ 

αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά HACCP.  

3.  Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχξαο, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη  παξαθάησ 

δπλαηφηεηεο: 

1) Δζσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 

2) Δμσηεξηθά – πιεθηξνιφγην εηζφδνπ 

3) Θέζε «Πάληα Αλνηθηφ» 

4) Θέζε «Πάληα Κιεηζηφ» (Κιείδσκα Θχξαο). 

5) Απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο θίλεζεο (φπηζζελ) ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζήο ηεο ζε 

εκπφδην. 
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6) Φσηνθχηηαξα αζθαιείαο. 

Να ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχξαο, φπσο αξκνθάιππηξα, ζαζί θαη θαπάθη κεραληζκνχ, θ.α. ηα 

νπνία λα είλαη ζπκβαηά γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθνχο ρψξνπο. 

Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 130 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

 

Α.2 ΠΛΔΤΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟ ΣΜΖΜΑΣΟ 

1. Απηφκαηε, Ζιεθηξνθίλεηε, πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα, πξεζαξηζηή, γηα ηελ πιεπξηθή 

είζνδν ηνπ ρψξνπ ηνπ Σκήκαηνο ηνπ Φεθηαθνχ Αγγεηνγξάθνπ, ρσξίο παξάζπξν, ψζηε λα 

κελ επηηξέπεηαη ε νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθφ. 

2. Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 

ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ 

αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά HACCP.  

3. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχξαο, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη  παξαθάησ 

δπλαηφηεηεο: 

1) Δζσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 

2) Δμσηεξηθά – πιεθηξνιφγην εηζφδνπ 

3) Θέζε «Πάληα Αλνηθηφ» 

4) Θέζε «Πάληα Κιεηζηφ» (Κιείδσκα Θχξαο). 
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5) Απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο θίλεζεο (φπηζζελ) ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζήο ηεο ζε 

εκπφδην. 

6) Φσηνθχηηαξα αζθαιείαο. 

Να ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχξαο, φπσο αξκνθάιππηξα, ζαζί θαη θαπάθη κεραληζκνχ, θ.α. ηα 

νπνία λα είλαη ζπκβαηά γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθνχο ρψξνπο. Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 120 

x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

Α.3 ΔΗΟΓΟ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 

1. Απηφκαηε, Ζιεθηξνθίλεηε, πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα, πξεζαξηζηή, γηα ηελ είζνδν ηεο 

Αίζνπζαο ηνπ Φεθηαθνχ Αγγεηνγξάθνπ, ρσξίο παξάζπξν, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε 

νπηηθή επαθή κε ην εζσηεξηθφ. 

2. Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 

ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ 

αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά HACCP.  

3. Θσξαθηζκέλε κε ην απαξαίηεην πάρνο κνιχβδνπ, βάζεη ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο 

Αθηηλνπξνζηαζίαο. 

4. Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχξαο, λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη  παξαθάησ 

δπλαηφηεηεο: 

1) Δζσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 

2) Δμσηεξηθά – ελεξγνπνίεζε κε θνκβίν αγθψλνο 
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3) Θέζε «Πάληα Αλνηθηφ» 

4) Θέζε «Πάληα Κιεηζηφ» (Κιείδσκα Θχξαο). 

5) Απηφκαηε αληηζηξνθή ηεο θίλεζεο (φπηζζελ) ζε πεξίπησζε πξφζθξνπζήο ηεο ζε 

εκπφδην. 

6) Φσηνθχηηαξα αζθαιείαο. 

Να ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζχξαο, φπσο αξκνθάιππηξα, ζαζί θαη θαπάθη κεραληζκνχ, θ.α. ηα 

νπνία λα είλαη ζπκβαηά γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγηθνχο ρψξνπο. Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 130 

x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

Α.4 ΤΡΟΜΔΝΔ ΘΤΡΔ (ΔΗΟΓΟ WC ΑΘΔΝΧΝ – ΘΤΡΑ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ 

(ΠΡΟ STAFFROOM) 

1.  πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα , πξεζαξηζηή 

2.  Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 

ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη 

πηζηνπνίεζε θαηά HACCP.  

3. Θσξαθηζκέλε κε ην απαξαίηεην πάρνο κνιχβδνπ, βάζεη ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο 

Αθηηλνπξνζηαζίαο. Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 80 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

πλνιηθή Πνζφηεηα: Γχν (2) ζχξεο 
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Α.5 ΑΝΟΗΓΟΜΔΝΖ ΘΤΡΑ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ (ΠΡΟ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟ) 

1 Δζσηεξηθή Θχξα , κνλφθπιιε, αλνηγφκελε, πξεζαξηζηή 

2 Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 

ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  

Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ 

αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη πηζηνπνίεζε θαηά HACCP. 

3 Θσξαθηζκέλε κε ην απαξαίηεην πάρνο κνιχβδνπ, βάζεη ηεο αληίζηνηρεο κειέηεο 

Αθηηλνπξνζηαζίαο. 

4 Ζ ζχξα ζα είλαη πιήξεο κε πφκνια απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη θιεηδαξηά ζχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα masterησλ θιεηδηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν ζπξφθπιιν ζα αλαξηεζεί κε 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο αλνμείδσηνπο κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ, δχν πάλσ θαη δχν θάησ. 

Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 90 x 225 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

Α.6 ΤΡΟΜΔΝΖ ΔΗΟΓΟ ΥΔΗΡΗΣΖΡΗΟΤ-ΖΛΔΚΣΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

1. πξφκελε, Μνλφθπιιε Θχξα  

2. Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 

ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη 

πηζηνπνίεζε θαηά HACCP.  

Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 80 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ηνπνζέηεζεο). 
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Α.7 ΑΝΟΗΓΟΜΔΝΖ ΘΤΡΑ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΓΧΜΑΣΗΟΤ 

1.  Αλνηγφκελε Θχξα , κνλφθπιιε, πξεζαξηζηή 

2.  Να είλαη ακθίπιεπξα επελδπκέλε απφ αληηκηθξνβηαθφ πιηθφ, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2,5 

ρηιηνζηψλ, θαηάιιειν γηα ρξήζε ζε ρεηξνπξγεία.  Οη ηδηφηεηεο ηνπ αληηκηθξνβηαθνχ πιηθνχ λα 

θέξνπλ πηζηνπνίεζε ISO 22196:2011. Ζ αληηκηθξνβηαθή ηνπ ηερλνινγία λα θέξεη 

πηζηνπνίεζε θαηά HACCP. 

3.  Ζ ζχξα ζα είλαη πιήξεο κε πφκνια απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη θιεηδαξηά ζχκθσλα κε 

ην ζχζηεκα masterησλ θιεηδηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.. Σν ζπξφθπιιν ζα αλαξηεζεί κε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο αλνμείδσηνπο κεληεζέδεο βαξέσο ηχπνπ, δχν πάλσ θαη έλα θάησ. 

Γηαζηάζεηο ζε εθ. (Μ x Τ): 80 x 225 πεξίπνπ 

(Οη αθξηβείο δηαζηάζεηο ζα θαζνξηζηνχλ θαηφπηλ ηειηθήο επηκέηξεζεο ζηνλ πξνβιεπφκελν 

ρψξν ηνπνζέηεζεο). 

Β. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΣΟ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ  

1.  Τπνρξεώζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην δηαγσληζκό  

Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη:  

Να επηζθεθζνύλ ηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα πξνβνύλ ζε 

επηηόπηα εμέηαζε ηεο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ώζηε λα 

γλσξίδνπλ όιεο ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη λα είλαη ελήκεξνη γηα ην αληηθείκελν ηνπ 

δηαγσληζκνύ. (Να θαηαηεζεί βεβαίσζε απηνςίαο ε νπνία ζα ρνξεγεζεί από ηελ ΓΣΤ) 

Να δειώζνπλ εγγξάθσο όηη έρνπλ ιάβεη γλώζε όισλ ησλ ηερληθώλ όξσλ θαη  

πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπο νπνίνπο απνδέρνληαη ρσξίο θακία επηθύιαμε. Δπίζεο λα 

δειώζνπλ εγγξάθσο όηη ε πξνζθνξά ηνπο δελ ζα έρεη θακία απόθιηζε από ηηο 
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ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, θαηαζέηνληαο θύιιν ζπκκόξθσζεο.  

Να δηαζέηνπλ νξγαλσκέλε νκάδα έξγνπ κε ηνπιάρηζηνλ έλαλ Γηπισκαηνύρν 

Μεραλνιόγν ή Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό κε εκπεηξία ζηελ εγθαηάζηαζε αληηζηνίρνπ 

εμνπιηζκνύ πνπ ζα απνδεηθλύεηαη από παξαζηαηηθά, ή βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο, 

γηα ηελ θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε παξόκνησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

Να έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ή ζπληήξεζε παξόκνησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε νπνία ζα απνδεηθλύεηαη κε επίζεκα έγγξαθα, όπσο βεβαηώζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο, ζπκβάζεηο, ηηκνιόγηα, θιπ.  

Να έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ δύν έξγα αλάινγνπ αληηθεηκέλνπ 

(αλαθαίληζε – αλαδηακόξθσζε ρώξσλ εηδηθώλ λνζνθνκεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ) ζε 

παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο Γεκόζησλ Ννζνθνκείσλ ή  Ιδησηηθώλ  Μνλάδσλ Τγείαο,  

ηα ηειεπηαία πέληε έηε. Χο παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο λννύληαη ρώξνη ρεηξνπξγείσλ, 

εληαηηθήο ζεξαπείαο, αθηηλνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ, αηκνδπλακηθώλ εξγαζηεξίσλ, 

θεληξηθήο απνζηείξσζεο θαη γεληθά ρώξνη εηδηθώλ απαηηήζεσλ Μνλάδσλ Τγείαο (λα 

θαηαηεζνύλ νη αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο θαιήο εθηέιεζεο).  

Να παξέρνπλ εγγύεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ζε πιηθά θαη εξγαζίεο γηα ηνπιάρηζηνλ δπν 

(2) έηε γηα ην ζύλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο. 

Να δηαζέηνπλ ελ ηζρύ θαη λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθόινπζα 

πηζηνπνηεηηθά: 

1. ISO 9001:2018 ζηα αληηθείκελα ηεο εκπνξίαο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, ή 

θαηαζθεπώλ  

2. ISO 14001:2015 (πεξηβαιινληηθήο  δηαρείξηζεο) 

Η κε θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ απνηειεί ζηνηρείν 

απνθιεηζκνύ από ηνλ δηαγσληζκό.  
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2. Τπνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ  

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα νινθιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη λα παξαδψζεη ηελ εγθαηάζηαζε ζε πιήξε θαη αζθαιή 

ιεηηνπξγία.  

Ο Αλάδνρνο κε ηελ έλαξμε ηεο ζχκβαζεο ζα ππνβάιεη ρξνλνδηάγξακκα, ψζηε ε Σερληθή 

Τπεξεζία λα ελεκεξψζεη ηα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηπρφλ δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ζπληνλίζεη ηελ εμέιημε εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ κε ηα ινηπά ζπλεξγεία πνπ ζα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζην ρψξν θαη ηδηαηηέξσο κε ην ζπλεξγείν ηεο πξνκεζεχηξηαο εηαηξείαο 

ηνπ Καξδην-αγγεηνγξάθνπ, θαη λα αθνινπζήζεη ην ρξνλνδηάγξακκα εμέιημεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο πνπ ζα νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

θαη Παξαιαβήο πιήξεο κεηξψν ησλ εθηειεζζεηζψλ εξγαζηψλ, κεηξψν ησλ κεραλεκάησλ 

πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κε ηα ηερληθά ηνπο ζηνηρεία θαζψο θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα 

(“asbuilt”).  

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θάζε αλαιψζηκν πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή θαη 

ηαρεία πινπνίεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Σφζν ν ηξφπνο εξγαζίαο φζν θαη ν 

ηερληθφο εμνπιηζκφο ζα θαιχπηνπλ ηηο Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αζθάιηζεο θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ ηνπ. Σα έμνδα κεηάβαζεο 

θαη δηακνλήο ηνπ πξνζσπηθνχ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν.  

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα ζπκπεξηθέξεηαη θφζκηα πξνο ην πξνζσπηθφ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο.  
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Σν Ννζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ 

απφ ηνλ Αλάδνρν, γεγνλφο πνπ δελ απαιιάζζεη ηνλ Αλάδνρν απφ ηελ επζχλε ηνπ γηα ηηο 

εξγαζίεο πνπ εθηειεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο έγγξαθεο νδεγίεο θαη 

ππνδείμεηο πνπ ζα γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο, εθφζνλ 

απηέο δελ αληίθεηληαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο.  

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ αλαζηάησζε ή λα 

παξεκπνδίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο απφ 

8.00 π.κ. έσο 15.00 κ.κ. Καη‟ εμαίξεζε κπνξνχλ νη εξγαζίεο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα απνγεπκαηηλήο ή βξαδηλήο βάξδηαο, θαζψο θαη αββαηνθχξηαθα ή αξγίεο, γηα 

ιφγνπο εμαζθάιηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απηφ ζα γίλεη κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο. 

Ζ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο κπνξεί λα κεηαζέζεη ηηο εκεξνκελίεο 

έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ, έπεηηα απφ γξαπηή ελεκέξσζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, ή έπεηηα απφ 

γξαπηφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ.  Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο χκβαζεο.  

Όιεο νη εξγαζίεο ζα εθηειεζζνχλ ζε απφιπηε ζπλελλφεζε κε ηε Γηεχζπλζε Σερληθήο 

Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε επέκβαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηηο 

ινηπέο εγθαηαζηάζεηο, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο θαη ηελ παξνπζία ησλ 

ηερληθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

Σα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζα είλαη θαηλνχξγηα θαη ακεηαρείξηζηα, άξηζηεο πνηφηεηαο, 

πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO, ή ΔΛΟΣ, ζα ζπλνδεχνληαη απφ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα 

εγθξίλνληαη πξηλ απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Δηδηθά ηα πιηθά πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζα 
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πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλσλ νίθσλ ζχκθσλα κε ην ISO 13485:2016.  

Σα παιηά πιηθά πνπ ζα αθαηξνχληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξν πνπ 

ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν. Ζ απνκάθξπλζε φισλ ησλ άρξεζησλ πξντφλησλ 

εθηφο ηνπ Ννζνθνκεηαθνχ ρψξνπ απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Γηα φιεο ηηο 

θαηεδαθίζεηο, απνμειψζεηο θαη γεληθά εξγαζίεο ζα ηεξεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη είλαη ππνρξεσηηθφο ν δηαρσξηζκφο πιηθψλ γηα αλαθχθισζε. 
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ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΡΑΝΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΤΟΡΘ ΤΘΣ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘΣ ΣΕ ΣΥΓΧΟΝΘ ΜΟΝΑΔΑ 

ΕΡΕΜΒΑΤΙΚΘΣ ΚΑΔΙΟ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑΣ 

   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ / ΕΓΑΣΙΩΝ 

ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΗΟΜΕΝΘ 

ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 

Κακαιρζςεισ δομικϊν ςτοιχείων, 

καταςκευι νζασ τοιχοποιίασ γυψοςανίδασ 1.1 6.400 

Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ 

Ακτινοπροςταςίασ (μολυβδοκωρακίςεισ 

τοιχοποιίασ-μολυβδφαλοσ χειριςτθρίου) 1.2 33.800 

Καταςκευι αναρτθμζνθσ ψευδοροφισ 

αντιμικροβιακϊν ορυκτϊν ινϊν  1.4 4.800 

Ρρομικεια και Εγκατάςταςθ μεταλλικϊν 

ραγϊν ςτιριξθσ οροφισ 1.6 - 1.7 4.000 

Καταςκευι ενδοδαπζδιων καναλιϊν  1.8 2.800 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ αγϊγιμου και 

αντιςτατικοφ δαπζδου - πιςτοποίθςθ 

αγϊγιμου δαπζδου 1.9 - 1.10 8.800 

Αντιμικροβιακι βαφι χϊρων 1.11 4.200 

Είδθ υγιεινισ - πλακίδια 1.12  2.800 

Θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ ιςχυρϊν και 

αςκενϊν ρευμάτων (χωρίσ τισ υπερκλίνιεσ 

κονςόλεσ)  2.Α και 2.Β 62.500 

Εγκαταςτάςεισ Ιατρικϊν Αερίων - 

υπερκλίνιεσ κονςόλεσ 2.Γ και 2.Α.6 36.000 

ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

(ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΘ, ΑΥΤΟΜΑΤΘ, 

ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘ, ΣΥΟΜΕΝΘ) 3.Α.1 3.550 

ΡΛΕΥΙΚΘ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 

(ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΘ, ΑΥΤΟΜΑΤΘ, 
3.Α.2 3.550 
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ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘ, ΣΥΟΜΕΝΘ) 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΡΕΜΒΑΤΙΚΘΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

(ΘΩΑΚΙΣΜΕΝΘ, ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΘ, 

ΑΥΤΟΜΑΤΘ, ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΘ, ΣΥΟΜΕΝΘ) 3.Α.3 4.200 

ΔΥΟ ΣΥΟΜΕΝΕΣ ΘΥΕΣ (WC & STAFF 

ROOM) (ΘΩΑΚΙΣΜΕΝΕΣ , 

ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΕΣ) 3.Α.4 2.800 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΘ ΘΥΑ ΡΟΣ ΧΕΙΙΣΤΘΙΟ 

(ΘΩΑΚΙΣΜΕΝΘ, ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΘ) 3.Α.5 3.000 

ΣΥΟΜΕΝΘ ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΕΙΙΣΤΘΙΟΥ 

(ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΘ) 3.Α.6 900 

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΘ ΘΥΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ 

(ΑΝΤΙΜΙΚΟΒΙΑΚΘ) 3.Α.7 1.000 

ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΑΧΘΣΤΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ Β.2 3.600 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΦΡΑ (€) 188.700 

 

ΦΡΑ 24% (€) 45288 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΡΑ (€) 233.988 
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Ρίνακασ ΙΙΙ: Ρίνακασ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ ΕΡΙ ΡΟΙΝΘ 

ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

 

 

α/α 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ 

ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ - ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΘ 

ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

1  
ΝΑΙ 

   

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 

επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

Αν ςτθ ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ» ζχει ςυμπλθρωκεί θ λζξθ «ΝΑΙ» ι ζνασ αρικμόσ (που ςθμαίνει υποχρεωτικό 

αρικμθτικό μζγεκοσ τθσ προδιαγραφισ και απαιτεί ςυμμόρφωςθ) τότε θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι είναι 

υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο, κεωροφμενθ ωσ απαράβατοσ όροσ ςφμφωνα με τθν παροφςα 

Διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που δεν καλφπτουν πλιρωσ απαράβατουσ όρουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.  

Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του Αναδόχου που ζχει τθ μορφι ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν θ 

αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν Ρροςφορά ι ζνα αρικμθτικό μζγεκοσ που δθλϊνει τθν 

ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν Ρροςφορά. Απλι κατάφαςθ ι επεξιγθςθ δεν αποτελεί 

απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ ελζγχου και 

επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ (ιδιαίτερα αν αυτι αποτελεί ελάχιςτθ). 

Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε Ραράρτθμα τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ το 

οποίο κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ 

των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ μεκοδολογίασ 

εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου τεκμθριϊνουν τα 

ςτοιχεία των Ρινάκων Συμμόρφωςθσ. Στθν αρχι του Ραραρτιματοσ καταγράφεται αναλυτικόσ πίνακασ των 

περιεχόμενων του.  

Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το 
δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό 
φυλλάδιο ι ςτθ ςχετικι αναφορά, μεκοδολογικό εργαλείο, τεχνικι κτλ κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που 
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία ι υπερκάλυψθ και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα 
Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Ρροδ. 4.18). 

Τονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι θ απάντθςθ ςε όλα τα ςθμεία των ΡΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ και θ παροχι 
όλων των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. 

Θ αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ ςτοιχεία κατά τθν 
αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ», για ζςτω και ζνα από τουσ όρουσ ςτον 
πίνακα ςυμμόρφωςθσ, τότε κεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντθςθ ςτο ςχετικό όρο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- [ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ] 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΩΡΑΙΚΟ ΖΝΤΥΡΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ) 

Α. ΟΔΘΓΙΕΣ 

1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το θλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 

Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των ικανοτιτων 

των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ επιτρζπει 

ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι: 

δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από τθ 

ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ 

πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ. 

Μόνον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν 

ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν 

οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ 

παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για 

τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ 

πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ. 6 του άρκρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ 

δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι 

ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ 

ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι) 

από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ. 

Το eΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

2 . Ροιεσ λειτουργίεσ παρζχει θ υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ; 

Θ υπθρεςία eΕΕΕΣ επιτρζπει: 

ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ κακορίηοντασ τα 

κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ 

ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να 

εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των 

οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions - FAQ), 

όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (eΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα 

βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και 

εφαρμογισ του eEEEΣ. 

3. Ροιά είναι θ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ του ΕΕΕΣ από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ για χριςθ ςε 

διαγωνιςμοφσ που διενεργοφν μζςω του ΕΣΘΔΘΣ; 
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Ειδικότερα για τουσ διαγωνιςμοφσ με αξία άνω των ορίων για τθν εφαρμογι των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι 

οποίοι και διεξάγονται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, προτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ να 

εφαρμόηουν τθν ακόλουκθ διαδικαςία δθμιουργίασ και υποβολισ : 

I. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ ςυντάςςουν με χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ 

διαδικτυακισ πλατφόρμασ που διακζτει θ ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επικυμοφν για τον εκάςτοτε 

διαγωνιςμό τουσ, και παράγουν το ςχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, τα οποία 

και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ.  

Σθμειϊνονται τα εξισ: 

Το αρχείο XML παράγεται άμεςα από τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εξαγωγι». 

Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 

εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 

εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 

εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία 

αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από 

εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

ΙΙ. Οι ανακζτουςεσ αρχζσ/ανακζτοντεσ φορείσ, αναρτοφν ςτο χϊρο του διαγωνιςμοφ τθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ τα παραχκζντα αρχεία ωσ εξισ: 

το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ και κοινοποιείται ζτςι 

μζςω αυτισ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ, είτε το αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται 

ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ και  

το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 

ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

4.  Ρϊσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται 

μζςω του ΕΣΘΔΘΣ; 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ 

όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο 

κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ. 

Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ. 

4.1 Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 

χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 

εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το 

οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ: 

Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ 

εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, 

εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ 

εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία 

αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από 

εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF. 

4.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του δ/ςμου, οι 

οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ 
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Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν 

με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, 

να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι pdf προκειμζνου να το 

υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό. 

Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του 
ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΣ.164 

5. Μζρθ και ενότθτεσ του ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΡ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  

- Μζροσ I. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα 

φορζα. 

- Μζροσ II. Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα.  

- Μζροσ III. Κριτιρια αποκλειςμοφ:  

 - Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ (θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι βάςει του 

άρκρου 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). Θ εφαρμογι τουσ είναι επίςθσ υποχρεωτικι για τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ ςφμφωνα με το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ 

οι ανακζτοντεσ φορείσ εκτόσ των ανακετουςϊν αρχϊν μποροφν να αποφαςίςουν να εφαρμόςουν τα εν 

λόγω κριτιρια αποκλειςμοφ).  

 -  Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ (θ 

εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι, βάςει του άρκρου 57 παράγραφοσ 2 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ, ςε 

περίπτωςθ τελεςίδικθσ και δεςμευτικισ απόφαςθσ. Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, θ εφαρμογι τουσ είναι επίςθσ 

υποχρεωτικι για τισ ανακζτουςεσ αρχζσ ςφμφωνα με το άρκρο 80 παράγραφοσ 1 δεφτερο εδάφιο τθσ 

οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ενϊ οι ανακζτοντεσ φορείσ εκτόσ των ανακετουςϊν αρχϊν μποροφν να αποφαςίςουν 

να εφαρμόςουν αυτοφσ τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ. Να ςθμειωκεί ότι θ εκνικι νομοκεςία οριςμζνων 

κρατϊν μελϊν μπορεί να κακιςτά τον αποκλειςμό υποχρεωτικό επίςθσ και όταν θ απόφαςθ δεν είναι 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι).  

 - Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα (βλζπε άρκρο 57 παράγραφοσ 4 τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ) (περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να 

αποκλείονται οικονομικοί φορείσ· τα κράτθ μζλθ μποροφν να καταςτιςουν υποχρεωτικι για τισ 

ανακζτουςεσ αρχζσ τθν εφαρμογι αυτϊν των λόγων αποκλειςμοφ. Σφμφωνα με το άρκρο 80 παράγραφοσ 

1 τθσ οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, όλοι οι ανακζτοντεσ φορείσ, είτε είναι ανακζτουςεσ αρχζσ είτε όχι, μποροφν να 

αποφαςίςουν να εφαρμόςουν αυτοφσ τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ ι μπορεί να τουσ ηθτθκεί από το οικείο 

κράτοσ μζλοσ να το πράξουν).  

 - Δ: Άλλοι λόγοι αποκλειςμοφ που ενδζχεται να προβλζπονται από τθν εκνικι νομοκεςία του 

κράτουσ μζλουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα.  
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- Μζροσ IV. Κριτιρια επιλογισ:  

 - α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ  

 - Α: Καταλλθλότθτα.  

 - Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια.  

 - Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα.  

 - Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.  

- Μζροσ V. Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων  

- Μζροσ VI. Τελικζσ δθλϊςεισ. 

Β. Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 

υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 

θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). Θ ςχετικι 

ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ «www.promitheus.gov.gr».  

Το περιεχόμενο του αρχείου, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ ςτο πεδίο ανάρτθςθσ του εν λόγω Διαγωνιςμοφ, ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ 

Υπθρεςίασ (https://www.chaniahospital.gr), κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ (αρ. θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ (159592), ςε μορφι PDF με όνομα αρχείου 

«ΕΕΕΣ.pdf» και ςε μορφι xml με όνομα αρχείου «espd-request.xml». 

Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν 

μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)  

«ΡΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ» 

Οι οικονομικζσ προςφορζσ των ςυμμετεχόντων κα υποβλθκοφν με τθ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ 24% 

 

 

ΦΡΑ 24% 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙ
ΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΡΑΝΘ ΜΕ 
ΦΡΑ 24% 

OIKONOΜΙΚΘ 
ΡΟΣΦΟΑ 
ΧΩΙΣ ΦΡΑ  

1 

Ρρομικεια και τοποκζτθςθ υλικϊν για 
τθν μετατροπι τθσ βιβλιοκικθσ ςε μια 

ςφγχρονθ μονάδα επεμβατικισ κάρδιο - 
αγγειογραφίασ  

(CPV 44190000-8) 

188.700,00 45.288,00 233.988,00  

 

ΦΡΑ 24% 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)  

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ  ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )………………..                        Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………… 

                       ΕΥΩ. ………………………………. 

Ρροσ 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ 

7θ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

              ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ    ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  Α. …………    ΕΥΩ   ……………… 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ.   

………………………(και ολογράφωσ)……………………………………..   υπζρ  τθσ εταιρείασ 

………………………………………………………. Δ\νςθ ………………………………………………………….  δια τθ ςυμμετοχι  τθσ εισ 

το διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ ………………………………………………για τθν προμικεια 

……………………………………... ςφμφωνα με τθν υπ. αρ.       \            δ\ξι ςασ. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει το 2% επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ  χωρίσ ΦΡΑ  μόνο τισ από τθν 

ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον 

χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  ςασ 

με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 - Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………… 

 (ΣΘΜΕΙΩΣΘ  ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ 

ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ). 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί 

από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ  ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ  ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα                …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )…………..        Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………… 

                                                     ΕΥΩ. ……………………………….. 

Ρροσ 

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ 

7θ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ  ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  Α. ……  ΕΥΩ   ……………….. 

 

- Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 

και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ.   

…………………(και ολογράφωσ) …………..……….. …….  ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ  

τθσ εταιρείασ ………………………………………..Δ\νςθ………………………………………………………….για τθν καλι εκτζλεςθ 

από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………….ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθ προμικεια 

……………………………………(αρ.διακ/ξθσ……/….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………….και το οποίο ποςόν 

καλφπτει το 4% τθσ εκτιμϊμενθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ ………...ΕΥΩ αυτισ.  

 

- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

 

-  Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

 

- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ , 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ, 

ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί 

από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

Εκδότθσ (Ονομαςία Τράπεηασ, υποκατάςτθμα) :  

Θμερομθνία ζκδοςθσ :  

Ρροσ τθν (Ρλιρθ ςτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ) :  

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΥΡ’ ΑΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΡΟΣΟ …………..…… ΕΥΩ.  

1. Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ρθτά, ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ευκυνόμενοι απζναντι ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ, υπζρ τθσ 
(εταιρείασ)........................................... ι ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ υπζρ των εταιρειϊν 
α).………..…..……, β) …..…………...…..κλπ, ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για ποςό 
ευρϊ ..…….….... και ολογράφωσ …………………………………………...… Στο ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ 
για τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ τθσ από ……/……/……..… Σφμβαςθσ μεταξφ τθσ ……………………και τθσ 
…………………, που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ Υπθρεςίασ ςασ τθσ ……/……/………. με αντικείμενο τθν 
«Ρρομικεια ……………..» , ςφμφωνα με τθν υπ' αρ.   …/2021 διακιρυξθ ςασ.  

2. Ραραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα από τθν ζνςταςθ του ευεργετιματοσ τθσ   διαιρζςεωσ και τθσ 
διηιςεωσ  από το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των 
μθ προςωποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-864 και 866869 
ΑΚ, όπωσ και από τα δικαιϊματά μασ που τυχόν απορρζουν από τα άρκρα αυτά.  

3. Το παραπάνω ποςό βρίςκεται ςτθ διάκεςι ςασ, κα καταβλθκεί δε ςε εςάσ, ολόκλθρο ι εν μζρει χωρίσ 
καμίασ από μζρουσ μασ αντίρρθςθσ, αμφιςβιτθςθσ ι ζνςταςθσ και χωρίσ ζρευνα του βάςιμου ι θ μθ τθσ 
απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

4. Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ ι ενζργεια ι ςυγκατάκεςθ 
τθσ ………………………… οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ 
ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθν μθ κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ 
υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ.  

5. Θ υπόψθ εγγφθςθ κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ μζχρι τισ ……/……./………. οπότε και κα επιςτραφεί ςε 
εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μασ απαλλάςςετε από τθν υπόψθ 
εγγφθςθ. Μζχρι τότε κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ 
εγγφθςθσ. 

6. Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο των  εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ    

7. Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

 (Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι)   
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Ρίνακασ αντιςτοίχιςθσ λόγων αποκλειςμοφ-κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και 
αποδεικτικϊν μζςων  

 

ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ-ΩΝ ΔΘΛΩΣΘΣ-ΔΘΛΩΣΕΩΝ ΡΟΥ ΡΟΣΚΟΜΙΗΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ165 

 

Δθλϊνω υπεφκυνα ότι: 

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.2. διακιρυξθσ: 

Δεν ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ 
ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν 
ελλθνικι νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ166,167.  

Ή 

Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που δεν ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ 
ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν 
ελλθνικι νομοκεςία, ότι ζχω/ζχουμε ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά τα ςυγκεκριμζνα ποςά είναι εξαιρετικά μικρά. *αναγράφονται τα 
ποςά+ 

Ή 

Ζχει κρικεί με δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ που ζχουν καταςτεί τελεςίδικεσ και με δεςμευτικι ιςχφ 
ςφμφωνα με τισ ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνθ θ επιχείρθςθ μασ ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ότι ζχω/ζχουμε ακετιςει υποχρεϊςεισ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ αλλά ενθμερϊκθκα/ενθμερωκικαμε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται 
λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχα/είχαμε τθ δυνατότθτα να εκπλθρϊςουμε τισ υποχρεϊςεισ μασ ι να 
προβοφμε ςε δεςμευτικό διακανονιςμό πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ/τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. *αναγράφεται το ποςό και θ θμερομθνία ενθμζρωςθσ+ 

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. α Διακιρυξθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ των δθμόςιων ςυμβάςεων δεν ζχω/ουμε ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ μασ που απορρζουν 
από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 
κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το ελλθνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κακϊσ και τισ διατάξεισ οι 
οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016: 
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 Αφορά ςτθν περίπτωςθ που δεν προβλζπεται θ ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ και δεν είναι υποχρεωτικι θ ζνορκθ βεβαίωςθ κατά τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

166 
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, θ παροφςα διλωςθ αφορά ωσ προσ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
167 Οι υποχρεϊςεισ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ 

ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. Επίςθσ, όταν οι υποχρεϊςεισ ζχουν εκπλθρωκεί με τθν 
καταβολι των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των 
δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε όταν υπάρχει υπαγωγι ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι 
ςτο μζτρο που τθροφνται οι όροι του δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 
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Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. β Διακιρυξθσ168 

Ζχω/ζχουμε υπαχκεί ςε προπτωχευτικι ι πτωχευτικι διαδικαςία αλλά είμαι/είμαςτε ςε κζςθ να 
εκτελζςω/ουμε τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ λειτουργίασ μου/μασ *αναγράφονται τα αποδεικτικά ςτοιχεία+  

Ιδίωσ ςτθν περίπτωςθ εξυγίανςθσ: 

Ζχω υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ *αναγράφεται ο αρικμόσ και θ θμερομθνία ζκδοςθσ δικαςτικισ 
απόφαςθσ+ και τθρϊ/τθροφμε τουσ όρουσ αυτισ.  

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. γ Διακιρυξθσ169 

Δεν ζχω/ζχουμε ςυνάψει ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ. 

Ή 

Τυγχάνει ςτθ περίπτωςι μου εφαρμογισ θ περίπτωςθ β. τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 
93), και δεν ζχω υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ. 

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. δ Διακιρυξθσ170 

Δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό μου/μασ καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, 
οικογενειακϊν, οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν), οι οποίεσ να μου/μασ είναι γνωςτζσ μζχρι και τθν 
υπογραφι τθσ παροφςασ, με :  

α) μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του παρόχου υπθρεςιϊν διαδικαςιϊν ςφναψθσ 
ςυμβάςεων ο οποίοσ ενεργεί εξ ονόματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των 
αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων ι/και  

β) μζλθ των οργάνων διοίκθςθσ ι άλλων οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι/και 

γ) τουσ ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ 
πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ των προςϊπων των περιπτϊςεων αϋ και βϋ, 

τα οποία: 

αα) εμπλζκονται ςτθ διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
ςχεδιαςμοφ και τθσ προετοιμαςίασ τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ και τθσ κατάρτιςθσ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ ι/και 

ββ) μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςι τθσ 

 

Ή 

Ζχουν υποπζςει ςτθν αντίλθψι μου/μασ οι εξισ καταςτάςεισ οι οποίεσ κα μποροφςαν να εκλθφκοφν ωσ 
καταςτάςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 
…….*αναγράφονται με ακρίβεια και πλθρότθτα οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςε καταςτάςεισ ενδεχόμενθσ 
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων+ 

                                                           
168

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ 

169
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ 
170

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ 
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Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ε Διακιρυξθσ171 

Δεν ζχω/ζχουμε παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχω/ζχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί 
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ ςυνδεδεμζνεσ 
με εμζνα επιχειριςεισ. 

 Ή 

Ζχω/ζχουμε ςυμμετάςχει ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ των εγγράφων τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ με τθν εξισ ιδιότθτα…. 

 *αναγράφονται με ακρίβεια και πλθρότθτα οι πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτον χρόνο και τον τρόπο 
πρότερθσ ςυμμετοχισ+  

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. ςτ Διακιρυξθσ172 

Δεν ζχω επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο 
πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.  

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. η Διακιρυξθσ173 

Δεν ζχω/ζχουμε κρικεί ζνοχοσ-οι εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, και δεν ζχω αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ 

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. θ Διακιρυξθσ174 

Δεν ζχω/ζχουμε επιχειριςει να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςω/ουμε εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχω/ουμε με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν ςτον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ. 

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.4. περ. κ Διακιρυξθσ175 

Δεν ζχω/ζχουμε διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ μου/μασ 
πεικαρχικι ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ μου/μασ από αρμόδια εποπτικι 
αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

 

Ραράγραφοσ 2.2.3.9. διακιρυξθσ: 

                                                           
171

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ 

172
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ 
173

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ 

174
 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ 
175

 Ο όροσ αυτόσ περιλαμβάνεται ςτθ Διλωςθ εφόςον περιλαμβάνεται ςτθ Διακιρυξθ ο ςυγκεκριμζνοσ  δυνθτικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ. 
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Δεν ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ 
ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων 
παραχϊρθςθσ.  

Ζχει επιβλθκεί εισ βάροσ μου/μασ με διοικθτικι πράξθ ι δικαςτικι απόφαςθ αποκλειςμόσ από τθ 
ςυμμετοχι ςε μελλοντικζσ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων κακϊσ και ςυμβάςεων 
παραχϊρθςθσ, αλλά θ ιςχφσ τθσ διοικθτικισ πράξεωσ ζχει αναςταλεί με προςωρινι διαταγι …./με 
απόφαςθ επί τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ. *αναφζρεται αρικμόσ και θμερομθνία απόφαςθσ κακϊσ και 
πλθροφορίεσ για τθν κφρια δίκθ+  

 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ για τισ οποίεσ υποβάλλεται θ παροφςα μζχρι τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, κα ενθμερϊςω/ουμε αμελλθτί ςχετικά τθν ανακζτουςα αρχι. 

 

ΔΘΛΩΣΘ 

Συναινϊ/οφμε ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επιτρζπω 
ςτθν ανακζτουςα αρχι Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»  να προβεί ςε 
αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν και να προβεί ςτο πλαίςιο αυτό ςτθν 
αναγκαία επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ.  
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2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ για 
τα αδικιματα που ορίηονται ςτο άρκρο 73 παρ. 
1 ν. 4412/2016: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο 
και το δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα 
ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ 
Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ 
ανκρϊπων 

Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, 
ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει 
τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) 
επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν 
εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
(μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, 
τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν Ελλάδα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

Α) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν 
λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. : α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν 
κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis))  και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ:  
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ 
οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τθν 
Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.  
 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ 
χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και 

Β) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν 
λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
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ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 
εγκατάςταςθσ; 

πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν 
κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ: 
Αςφαλιςτικι Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ 
οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τον e-
ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ 
τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε 
άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον οποίο τυχόν 
υπάγεται)  

 Γ) Υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να 
καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν περίπτωςθ που ο 
προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 
Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ. Θ διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που δεν υπάγεται  αποκλειςτικά ςτον e-
ΕΦΚΑ)  

 Δ) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι 
ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

2.2.3.4.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ  

2.2.3.4.β Καταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 
Ρτϊχευςθ 
Υπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ειδικι 
εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι 
εκκακαριςτι  
Υπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι 
του. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει 
τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4.β: 
α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν 
εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ 
(μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν 
(e-Certis)) και β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
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βεβαίωςθ, υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι 
ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ 
από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο 
προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι 
δικαςτικι εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, 
 Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και πιςτοποιθτικό 
του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι 
κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου, 
ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
β) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο 
προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ 
ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το 
αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ 
για το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το 
Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
από το Γ.Ε.Μ.Θ.. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
 

γ) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ 
Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά 
εμφανίηονται ςτο taxisnet,  από τθν οποία να 
προκφπτει θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτάσ τουσ. 

2.2.3.4.γ Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με 
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι 
τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του εφαρμογισ θ περίπτωςθ 
βϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), 
και δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ 

2.2.3.4.δ Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ 
του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν 
κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

2.2.3.4.ε Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ, ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με 
αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί 
ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ *άλλωσ, ςε περίπτωςθ προθγοφμενθσ 
εμπλοκισ, αυτι δθλϊνεται ωσ πραγματικό γεγονόσ+ 
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2.2.3.4.ςτ Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ από προθγοφμενθ 
ςφμβαςθ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ 
καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι 
αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε 
ςχζςθ με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.4.η 
και θ 

Σοβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ 
πλθροφοριϊν, αδυναμία υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν, απόπειρα επθρεαςμοφ, με 
ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι 
απόκτθςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ: α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ 
ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ 
τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, β) δεν ζχει αποκρφψει τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, 
χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα, και δ) δεν ζχει επιχειριςει να 
επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 
ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον 
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ. 

2.2.3.4.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ 
παραπτϊματοσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) οικονομικόσ φορζασ δεν 
ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι 
ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του 
επαγγζλματόσ του από αρμόδια εποπτικι 
αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.9 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχει 
επιβλθκεί ςτον οικονομικό φορζα θ κφρωςθ του 
οριηόντιου αποκλειςμοφ από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και 
ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ. 

2.2.3.5 Αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ 
 

*Μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ 
υπερβαίνει το 1.000.000 ευρϊ και μόνο για ανϊνυμεσ 
εταιρείεσ ι νομικά πρόςωπα ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ 
των οποίων ςυμμετζχουν ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι 
νομικά πρόςωπα τθσ αλλοδαπισ  που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμθ εταιρεία+ 
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ 
ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. 
α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωςθ του αρμοδίου 
Χρθματιςτθρίου.  
ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ 
παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου 
δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ 
ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι 
διαφορετικι του προςωρινοφ αναδόχου,  πρόςκετθ 
υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ 
αναφζρονται οι επιχειριςεισ επενδφςεων, οι 
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εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι 
κεφαλαίων επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν, ανά 
περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των 
δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν ελεγχόμενθ 
από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ 
ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι άλλο 
ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ 
τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι εποπτευόμενεσ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 
iii) Δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν του 
προςωρινοφ αναδόχου: 
- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 
ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 
- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων 
τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 
μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι 
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 
πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Ειδικότερα: 
Α) Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 
Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ 
τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με 
τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό 
των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 
ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο 
μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ 
προςφοράσ. 
Β) Πςον αφορά τισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι 
αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 
Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ 
ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ 
ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ 
είναι ονομαςτικζσ 
ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ 
εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ 
ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 
μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 
(τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ.     
Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ 
μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ των 
μετοχϊν, προςκομίηουν: 
i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ 
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των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει 
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν 
περίπτωςθ μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ 
προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων 
που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται 
ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία 
Γενικι Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά 
ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία 
αιτιολογεί τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ 
άνω πρόςωπα, θ δε ανακζτουςα αρχι δεν διακζτει 
διακριτικι ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ 
αυτισ. 
iv) Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγου 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 του άρκρου 4 του ν. 
3310/2005 οι Α.Α. δφνανται να απαιτοφν υπεφκυνθ 
διλωςθ ότι οι ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ δεν είναι 
εξωχϊριεσ και δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ τθσ παρ.4 
εδαφ. α & 
β του άρκρου 4 του Ν. 3310/2005, όπωσ ιςχφει . 

2.2.4 Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό 
μθτρϊο, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ 
αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, 
φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
 

Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο εμπορικό 
μθτρϊο, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, εκτόσ 
αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, 
φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία 
του Γ.Ε.Μ.Θ. των Επιμελθτθρίων (Εμπορικό, 
Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο) 

 Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 
και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για 
τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
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ςφμβαςθσ. 

2.2.5.α (“Ολικόσ”) Ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
Ο (“ολικόσ”) ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν 
ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ 
προκιρυξθσ/γνωςτοποίθςθσ ι των εγγράφων 
τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, των 
τριϊν (3) τελευταίων ετϊν ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ 
δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν 
περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ . Σε περίπτωςθ 
που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ 
ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ 
διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από 
τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. 
δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. 
κ.λ.π.). Ομοίωσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ 
ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του 
τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά 
επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.)  για 
το ζτοσ αυτό. 
Επιχειριςεισ που λειτουργοφν ι αςκοφν 
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα 
που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο ιςολογιςμϊν 
τριϊν ετϊν, υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που 
ζχουν εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό ( π.χ. δθλϊςεισ 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. κ.λ.π.). 
 

2.2.5.β Μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν για τον αρικμό 
ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ ςχετικισ 
Διακιρυξθσ  

2.2.5.γ Ειδικόσ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν ςτον 
τομζα 
για τον αρικμό ετϊν που απαιτοφνται βάςει τθσ 
ςχετικισ διακιρυξθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ο μζςοσ ειδικόσ ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν των ετϊν που ηθτοφνται από τθ διακιρυξθ 
*μπορεί να ηθτείται να ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ 
ορκωτοφ ελεγκτι/ λογιςτι+. 
 

2.2.5.δ Ετιςιοσ (“ειδικόσ”) κφκλοσ εργαςιϊν 
Ο ετιςιοσ (“ειδικόσ”) κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα 
που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι Διακιρυξθ για τον 
αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται  

 Σφςταςθ οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθ 
δραςτθριοτιτων 
 

Για οικονομικοφσ φορείσ που ζχουν λειτουργιςει 
χρονικό διάςτθμα μικρότερο από το ηθτοφμενο ςτθ 
διακιρυξθ: Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν οποία κα δθλϊνεται θ θμερομθνία 
ίδρυςθσ του οικονομικοφ φορζα ι που άρχιςε τθσ 
δραςτθριότθτεσ ςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι 
λοιπζσ δθλϊςεισ προςαρμόηονται ανάλογα με το 
χρονικό διάςτθμα λειτουργίασ. 

2.2.5.ε Χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ (δείκτεσ) 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνονται οι πραγματικζσ τιμζσ των 
απαιτοφμενων αναλογιϊν (δεικτϊν) που ηθτοφνται  
*μπορεί να ηθτείται να ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ 
ορκωτοφ ελεγκτι/ λογιςτι+. 

2.2.5.ςτ Αςφαλιςτικι κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων 
 

Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο για τθν κάλυψθ 
επαγγελματικϊν κινδφνων. 

2.2.5.η Άλλεσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ *Κατά περίπτωςθ, ανάλογα με τθν απαίτθςθ. 
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απαιτιςεισ 
 

Ενδεικτικά: 
Εφόςον ηθτείται ςυγκεκριμζνθ πιςτολθπτικι 
ικανότθτα, προςκομίηεται βεβαίωςθ από τραπεηικά 
και άλλα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα αναφορικά με 
τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα. 
Εφόςον λ.χ. ηθτοφνται ίδια κεφάλαια, προςκομίηεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνονται τα ίδια κεφάλαια *μπορεί να 
ηθτείται να ςυνοδεφεται από βεβαίωςθ ορκωτοφ 
ελεγκτι/λογιςτι+. 

2.2.6.α Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: παραδόςεισ 
είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί 
Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Κυριότερεσ παραδόςεισ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 
αναφοράσ 

α) Κατάλογο των κυριότερων προμθκειϊν που 
παραδόκθκαν και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα 
κάτωκι ςτοιχεία εμπειρίασ: 
Αναλυτικότερα:  
(i) Τα ςτοιχεία εμπειρίασ κα περιλαμβάνονται ςε 
πίνακα και κα είναι τα κάτωκι:  
α. Τίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ – Τοποκεςία. 
β. Ονομαςία Αναδόχου (Μεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι 
Κοινοπραξία) τθσ ςφμβαςθσ.  
γ. Επιμεριςμόσ των παραδόςεων κάκε επιχείρθςθσ, 
ςτθν ςφμβαςθ (Ροςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ ςε 
περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ).  
δ. Εργοδότθσ (αποδζκτθσ).  
ε. Θμερομθνίεσ ζναρξθσ - περαίωςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
(εφόςον ζχει περαιωκεί), διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
ςτ. Τελικι αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 
θ. Εκτελεςμζνθ Αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΡΑ 
κ. Σφντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ από τθν οποία κα προκφπτει ότι καλφπτει 
τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  
(ii) Ο πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται , εάν μεν ο 
αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, από ςυμβάςεισ 
και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν που ζχουν 
εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, ςτα 
οποία περιγράφεται το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και 
κα αναφζρεται ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα 
βεβαιϊνεται ότι αυτι εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ 
των εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο 
αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με αντίςτοιχθ 
διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ 
προςκόμιςθ των παραπάνω, προςκομίηεται υπεφκυνθ 
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα 
αναφζρεται ο λόγοσ για τον οποίο δεν κατζςτθ εφικτι 
θ προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και θ 
οποία κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο του τιμολογίου 
και, εφόςον υφίςταται, τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

2.2.6.β Τεχνικό προςωπικό ι τεχνικζσ υπθρεςίεσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα με 
αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ ι των τεχνικϊν 
υπθρεςιϊν, ιδίωσ των υπευκφνων για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ. 
*Μπορεί να ηθτείται να ςυνοδεφεται από κατάςταςθ 
προςωπικοφ κεωρθμζνθ από τθν Επικεϊρθςθ 
Εργαςίασ, άλλωσ κατάςταςθ προςωπικοφ όπωσ 
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Αποδεικτικά μζςα-Ρρομικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

αποτυπϊνεται κάκε φορά ςτθν τρζχουςα ιςχφουςα 
κατάςταςθ ενεργοφ προςωπικοφ που τθρείται ςτο 
πλθροφοριακό ςφςτθμα ΕΓΑΝΘ του Υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων+ 

2.2.6.γ Τεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μζτρα για τθν 
εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία γίνεται περιγραφι του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και 
των μζτρων που λαμβάνει ο οικονομικόσ φορζασ για 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και των μζςων μελζτθσ 
και ζρευνασ τθσ επιχείρθςθσ του. 
*μπορεί να ηθτείται να ςυνοδεφεται από αποδεικτικά 
κτιςθσ του εξοπλιςμοφ, όπωσ τιμολόγια, 
ςυμφωνθτικά+ 

2.2.6.δ Μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία γίνεται περιγραφι των μζςων μελζτθσ και 
ζρευνασ που λαμβάνει ο οικονομικόσ φορζασ. 

2.2.6.ε Διαχείριςθ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα περιγράφονται ο τρόποσ διαχείριςθσ τθσ 
αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και τα ςυςτιματα ανίχνευςθσ 
που κα εφαρμόςει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.6.ςτ *μόνο ςτθν περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, 
για τισ οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ 
τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, παροχι 
υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων+, Τίτλοι ςπουδϊν 
και επαγγελματικϊν προςόντων που κατζχονται 
από: α) τον ίδιο τον ανάδοχο, και/ι (ανάλογα με 
τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ) β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

Αναφορά τίτλων ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων του προμθκευτι ι των διευκυντικϊν 
ςτελεχϊν τθσ επιχείρθςθσ  και ςυγκεκριμζνα 
……*μπορεί να ηθτοφνται κατά περίπτωςθ υπεφκυνθ 
διλωςθ με πίνακα με τα ονόματα, τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τθν εμπειρία των ςτελεχϊν που κα είναι 
υπεφκυνα για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, 
βιογραφικά ςθμειϊματα, αποδεικτικά εμπειρίασ και 
τίτλοι ςπουδϊν των ςτελεχϊν, καταςτάςεισ 
προςωπικοφ, ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι/και 
ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια του άρκρου 
39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.+ 

2.2.6.η Μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία γίνεται περιγραφι των μζτρων 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ που κα εφαρμόςει ο 
οικονομικόσ φορζασ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.2.6.θ Μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικόσ 
εξοπλιςμόσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα περιγράφεται ο ελάχιςτοσ απαιτοφμενοσ 
από τθ διακιρυξθ εξοπλιςμόσ. *μπορεί να ηθτείται να 
ςυνοδεφεται από αποδεικτικά κτιςθσ του 
εξοπλιςμοφ, όπωσ τιμολόγια, ςυμφωνθτικά+ 

2.2.6.κ Αποδοχι ελζγχων από τθν ανακζτουςα αρχι ι, 
εφόςον αυτι ςυγκατατεκεί, εξ ονόματόσ τθσ 
από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο ανάδοχοσ (Για 
ςφνκετα προϊόντα ι, κατ’ εξαίρεςθ, για 
προϊόντα που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε 
κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό)  

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία δθλϊνει ότι αποδζχεται τθ διενζργεια ελζγχων 
όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, εφόςον 
κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα μελζτθσ και 
ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που 
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ. 

2.2.6.ι Αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν κατά τα 
τελευταία τρία ζτθ  

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία αναφζρεται ο αρικμόσ των ςτελεχϊν τθσ 
επιχείρθςθσ του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

2.2.6.ια Μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό 
κατά τα τελευταία τρία ζτθ  

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία αναφζρεται το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
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Αποδεικτικά μζςα-Ρρομικειεσ (2.2.9.2)  

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ 
επιλογισ 

Δικαιολογθτικό 

δυναμικό του κατά τα τελευταία τρία χρόνια. 

2.2.6.ιβ Ροςοςτό υπεργολαβίασ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν 
οποία κα δθλϊνονται οι υπεργολάβοι ςτουσ οποίουσ 
κα ανατεκεί τμιμα τθσ ςφμβαςθσ και το ποςοςτό τθσ 
υπεργολαβίασ, κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ των 
προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 
ανάκεςθ τθσ υπεργολαβίασ με το ςχετικό ποςοςτό, ςε 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ανακθρυχκεί 
ανάδοχοσ. 

2.2.6.ιγ Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: δείγματα, 
περιγραφι ι φωτογραφίεσ χωρίσ τθν 
πιςτοποίθςθ γνθςιότθτασ 
 

Ρροςκομίηονται κατά περίπτωςθ οι ηθτοφμενεσ 
φωτογραφίεσ ι περιγραφι των υπό προμικεια 
αγακϊν. Σε περίπτωςθ που θ διακιρυξθ προβλζπει 
τθν προςκόμιςθ δειγμάτων, μπορεί να ηθτείται να 
περιλαμβάνεται ςτο φάκελο δελτίο αποςτολισ των 
δειγμάτων.  

2.2.6.ιδ Για τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: πιςτοποιθτικά 
από επίςθμα ινςτιτοφτα ι επίςθμεσ υπθρεςίεσ 
ελζγχου τθσ ποιότθτασ 
 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα ι ιςοδφναμα 
πιςτοποιθτικά ελζγχου ποιότθτασ. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι 
ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά υπεφκυνθ διλωςθ με τθν 
οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ 

2.2.7.α Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
ςχετικά με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ,  
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά που 
αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι 
ιςοδφναμα πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε 
κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί 
τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον 
αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ 

2.2.7.β Ριςτοποιθτικά από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ 
ςχετικά με ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
 

Τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά που 
αποδεικνφουν τθ ςυμμόρφωςθ με τα απαιτοφμενα 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ. Εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα 
πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε κράτθ-
μζλθ, υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ 
λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά 
μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VII – Ενθμζρωςθ φυςικϊν προςϊπων για τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων 

(Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)  

ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που 
υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί να 
αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου 
και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 
καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε 
άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VIII – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 

  
 
              ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ 
                    ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
                      7θ ΥΡΕ ΚΘΤΘΣ 
        ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
                ‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ‘’ 

 
              *Τόποσ +……:...../......../……. 

Αρικ. πρωτ............................. 
 

ΣΥΜΦΩΝΘΤΙΚΟ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ 
 
 
Στ.. .................. ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. …….............., που εδρεφει……….. με Αρικμό  Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.)………. και κωδικό θλεκτρονικισ 
τιμολόγθςθσ

176
 νομίμωσ εκπροςωποφμεν… από τ………  δυνάμει του (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»)   

 
2.Ο/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν επωνυμία 
………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: 
................., Τ.Κ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά πρόςωπα) από τον ......................................... 
(ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ Ανακζτουςα Αρχι για 
τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Τθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ 
(ΑΔΑΜ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… ειδικι πρόςκλθςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

3. Πτι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του Ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Ραραρτιματα τθσ 

-οι υπ’ αρικ. ............ τεχνικζσ προδιαγραφζσ *εάν αποτελοφν διακριτό ζγγραφο και δεν ζχουν ενςωματωκεί ςτο τεφχοσ 
τθσ Διακιρυξθσ+ 

-........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ»
177

  

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Πτι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ 
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του παρόντοσ 
ςυμφωνθτικοφ 
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β) τθν υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/ 
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ για τθν προκαταβολι
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  του ςυμβατικοφ 

τιμιματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ Διακιρυξθσ  

 

Συμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ....................., ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του άρκρου 
1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των ΡΑΑΤΘΜΑΤΩΝ ……:. 
*ςτο ςθμείο αυτό περιγράφεται το τμιμα/τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που κατακυρϊκθκαν ςτον ανάδοχο, κακϊσ και 
τυχόν επιπρόςκετθ κατακυρωκείςα ποςότθτα αγακϊν, ςε ποςοςτό τοισ εκατό επί τθσ αρχικισ ποςότθτασ, ςφμφωνα 
με τθν παρ. 1 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016+  
 
Θ προμικεια κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςτθν 
απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

Άρκρο 2 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 
*Το περιεχόμενο του άρκρου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι  χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ. η  του άρκρου 
53 του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21)+  
*Για τουσ φορείσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ:+ Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι …. Θ δαπάνθ για 
τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: ……………… ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ 
ζτουσ …….  του Φορζα    
Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  …................. (ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για τθν ανάλθψθ 
υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 202..... και ζλαβε α/α ……. καταχϊρθςθσ  ςτο 
μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα…. .  

 
Άρκρο 3 

Διάρκεια ςφμβαςθσ –Χρόνοσ Ραράδοςθσ 
 

3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και 
μζχρι ............................. 
*Ωσ διάρκεια ςφμβαςθσ προμικειασ, ςτθν περίπτωςθ που αυτι δεν ορίηεται ρθτά ςτθ διακιρυξθ, νοείται ο χρόνοσ 
μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των ποςοτιτων.+ 
 
3.2. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ  

 
Άρκρο 4 

Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 

                                                           
178

 Συμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι  

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 118 

4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Νόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά Ζγγραφα τθσ 
Σφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα 
τθσ.  
 
 *Εφ’ όςον ςυντρζχει εφαρμογισ, ςτο ςθμείο αυτό αναφζρονται: + 
4.3. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.2. τθσ Διακιρυξθσ, με δεδομζνο πωσ θ εν κζματι ςφμβαςθ προμθκειϊν προϊόντων 
εμπίπτει  ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ αυτισ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001.  
Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων 
παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν (ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ 
προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 
Ο αρικμόσ ΕΜΡΑ του υπόχρεου παραγωγοφ……είναι ο …….
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4.4. ότι κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κα ςυνεργάηεται ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται 
δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
4.5. *Στο ςθμείο αυτό αναφζρονται όλοι οι ειδικοί όροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατ' εφαρμογι του άρκρου 130 του 
Ν.4412/2016, ι άλλοι όροι που επιβάλλονται ςτον ανάδοχο δυνάμει τθσ νομοκεςίασ που διζπει το αντικείμενο τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.........................................................+ 
 

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΡΑ…..% 
*άλλωσ αναφζρεται θ αμοιβι του αναδόχου ανά τιμι μονάδασ …:Θ αμοιβι του Αναδόχου ανζρχεται ςε ποςό ςε ευρϊ 
………… ιτοι ςτο ταυτάρικμο ποςό τθσ προςφοράσ του. Στθν αμοιβι του Αναδόχου  δεν ςυμπεριλαμβάνεται ΦΡΑ.+  
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι

180
.  

 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ των  ςυμβατικϊν υλικϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. Ιδίωσ ο Ανάδοχοσ  βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ 
που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ ....%. 
 
5.5. Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ .....% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
5.6. *Θ παράγραφοσ που ακολουκεί διαμορφϊνεται αναλόγωσ από τθν ανακζτουςα αρχι, με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ. Ενδεικτικά μπορεί να αναφζρεται:+ Πλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ 
(πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο 
τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ 
παραλαβισ και θ πλθρωμι του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  
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 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρκρου 
200 του ν. 4412/2016 
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Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο 
ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 
4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο.

181
 Σε 

περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται 
υπεριμεροσ, ει μθ μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.  
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υλικϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν 4412/2016 κακορίηεται 
ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ

182
  

 
Άρκρο 7 

Χρόνοσ Ραράδοςθσ Υλικϊν-Ραραλαβι υλικϊν -  
Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν  

 
7.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά. ςτο χρόνο , τρόπο και τόπο  που κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. 
και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. ....

183
  

……. *άλλωσ, ςε περίπτωςθ που δεν είναι γνωςτόσ ο χρόνοσ παράδοςθσ: Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε …(..) 
εργάςιμεσ θμζρεσ από τθ διαβίβαςθ ςχετικισ ζγγραφθσ παραγγελίασ από το αρμόδιο τμιμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ] 
 
7.2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα υλικά ςφμφωνα  με το άρκρο 6.1. τθσ 
Διακιρυξθσ. Μθ εμπρόκεςμθ παράδοςθ των υλικϊν από τον Ανάδοχο επάγεται τθ κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου 
ςφμφωνα με το άρκρο 6.1.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 
H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  διαδικαςίεσ παραλαβισ, τρόπουσ ποςοτικοφ και 
ποιοτικοφ ελζγχου των υλικϊν, ανάλθψθσ του κόςτουσ διενζργειασ ελζγχου από τον Ανάδοχο  που ορίηονται και 
ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.2 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, μποροφν να παραπζμπονται 
για επανεξζταςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ  
 
7.3. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ 
κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  
…. 
 
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.2.2. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.2.2. οριηόμενθ  αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του Αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που 
δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι 
παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 2 του όρου 
2 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  6.2.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει 
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 Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, όταν από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται χρόνοσ 
παράδοςθσ των αγακϊν μεγαλφτεροσ των δϊδεκα (12) μθνϊν, μπορεί να περιλαμβάνεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ όροσ 
περί αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του Ν.4412/16. Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει υποχρεωτικά 
να κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ο τφποσ, ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ τθσ αναπροςαρμογισ 
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 Θ ανακζτουςα αρχι  κακορίηει τα ςχετικά με το χρόνο παραλαβισ, παραπζμποντασ ςτο ςχετικό Ραράρτθμα ι άλλο περιγραφικό 
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τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθν παροφςα  ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.  
 
7.4. [Σε περίπτωςθ διαιρετϊν αγακϊν τα οποία παρζχονται τμθματικά αναφζρεται ο τρόποσ ςταδιακισ αποδζςμευςθσ 
των εγγυθτικϊν επιςτολϊν καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, όπου υπάρχει+ 
 
7.5.Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται από τθν Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ 
των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται ςτον Ανάδοχο οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

Άρκρο 8 
Ειδικοί όροι ναφλωςθσ –αςφάλιςθσ -ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 
184

 
 

Άρκρο 9 
Δείγματα –Δειγματολθψία –Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

185
 

 
Άρκρο 10 

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –Αντικατάςταςθ 
 
10.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτουσ χρόνουσ, τθ διαδικαςία αντικατάςταςθσ και τθν τακτι προκεςμία που ορίηονται ςτθν 
απόφαςθ αυτι και ςφμφωνα με το άρκρο 6.4. τθσ Διακιρυξθσ. 
10.2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφ’ 
όςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
10.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 
213 του ν. 4412/2016. 
 

Άρκρο 11 
Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 
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Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ ευκφνεται,  αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και εγγυάται  
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν καλι ςυντιρθςθ, αποκατάςταςθ βλάβθσ και λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ 
με τρόπο, περιεχόμενο ευκφνθσ  και ςε χρόνο που ορίηεται ςτο άρκρο 6.6. τθσ Διακιρυξθσ.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου,  
προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.6. τθσ 
Διακιρυξθσ και ζχει όλα τα δικαιϊματα που προβλζπονται ςτο άρκρο αυτό.  

 
Άρκρο 12 

Υπεργολαβία 
 
12.1.Ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.  
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 Συμπλθρϊνονται από τθν Α.Α. με βάςθ το αντικείμενο τθσ προμικειασ ςφμφωνα με τα άρκρα 210 ζωσ 212 του ν. 4412/2016 
185

 Συμπλθρϊνεται εφ’ όςον προβλζπεται ςχετικι κατάκεςθ δειγμάτων για τθν παραλαβι ςφμφωνα με το άρκρο 214 του ν. 
4412/2016 
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 Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να προβλζπει ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

ΑΔΑ: 693Ξ46907Τ-ΥΗΧ





 

Σελίδα 121 

 
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ των πιο κάτω τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ/των πιο κάτω 
υπθρεςιϊν-κακθκόντων ......

187
 

 
12.2. Ο Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το  άρκρο 
4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από 
τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω 
διαδικαςία

188
.  

 
12.3. Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2  τθσ 
Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου 
να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω 
λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
12.4. Ο υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και δεςμεφεται να τθριςει 
τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ περιζρχεται ςτθν ανακζτουςα αρχι με ευκφνθ 
του αναδόχου. *εφόςον θ Α.Α. ςυμπεριλάβει τζτοια ριτρα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ+ 
 
12.4.  

189
 

Άρκρο 13 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ 

 
13.1. Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από 
αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Στον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ   που 
προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
13.2. Αν το ςυμβατικό υλικό φορτωκεί -παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο/τόκοσ και ειςπράττεται ςφμφωνα με το άρκρο 5.2.2. τθσ Διακιρυξθσ. 
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 Το εδάφιο β ́ ςυμπλθρϊνε ται μόνον ςτθ περίπτωςθ ςυμβάςεων προμθκειϊν, για τισ οποίεσ απαιτοφνται εργαςίεσ 
τοποκζτθςθσ ι εγκατάςταςθσ, παροχι υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθ ζργων και για τισ οποίεσ υπάρχει επιφφλαξθ, ςφμφωνα 
με τισ τυχόν απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν εκτζλεςθ οριςμζνων κρίςιμων κακθκόντων απευκείασ από τον ίδιο τον 
προςφζροντα ι, αν θ προςφορά υποβάλλεται από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ. 2 του 
άρκρου 19 του ν. 4412/2016, από ζναν από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ αυτι, κατά το άρκρο 78 παρ. 2 του ν. 
4412/2016 
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 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-
τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι 
ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του 

189
 Στο ςθμείο αυτό αναφζρεται θ τυχόν δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου με παραπομπι ςτο αντίςτοιχο άρκρο 

πλθρωμισ ςτο οποίο κα πρζπει να κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να 
εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ειδικότερεσ ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο 
πλθρωμισ 
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13.3.  Σε βάροσ του ζκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίςθσ καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτο οικονομικό φορζα. Το 
διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 
Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι προμθκευτεί 
τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω 
αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 
ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 
ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο 
οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι από τθν 
ζκπτωςθ του αναδόχου. Ο ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμι …….. *προςδιορίηεται από τθν Α.Α. ςφμφωνα με τθν 
περ. γ τθσ παρ. 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ από 1,01 ζωσ και 1,05. Αν δεν προςδιορίηεται ςτθ Διακιρυξθ, λαμβάνει τθν τιμι 
1,01.] 
Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
 

Άρκρο 14 
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

 
14.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ Διακιρυξθσ. 
 
14.2. Τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι ςυμφωνία 
των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 

Άρκρο 15 
Ανωτζρα Βία 

 
15.1.Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο 
που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
15.2.Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που εμπίπτει 
ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ 
λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, 
προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει μετά από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Μόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ τον 
απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

Άρκρο 16 
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά τα αγακά που 
παραδόκθκαν, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι νόμιμεσ 
υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και όταν αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα 
προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
Άρκρο 17 

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 
Άρκρο 18 

Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 
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18.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που αναφζρεται ςτο 
άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.   
 
18.2.Ο Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν),6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του 
αναγνωρίηονται και υπό τισ προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
18.3. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι το κφροσ 
και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ Διακιρυξθσ.  
 

Άρκρο 19 

Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)
190

  

Τα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν εφαρμογι του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων 
προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 
95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ Ρροςταςίασ Δεδομζνων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 
4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

Ο Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και επιτρζπει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν 
αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου που είναι 
αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν εν γζνει 
ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά χαρακτθριςτικά 
αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ 
ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ 
προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  αποκικευςθ, 
μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν 
κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, 
χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, (ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και 
επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο 
ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Τα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ 
χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει 
διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα 
τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Κακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο Ανάδοχοσ ζχει 
δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι και εναντίωςθσ υπό 
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο 
ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 4624/2019. 
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Σελίδα 124 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα επιτρζπεται 
ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ι του 
τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν 
επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..). 

 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΚΡΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα 
ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι υποχρζωςθ τιρθςθσ 
εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΚΡΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα τεχνικά και 
οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ του υπευκφνου 
επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του 
υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν 
από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΚΡΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ πλθροφορίεσ που διακζτει ο 
εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν επεξεργαςίασ και 
διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ 
των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 
προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει τουσ ελζγχουσ, 
περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι 
εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ ειδικι ι 
γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 
Άρκρο 20 

Λοιποί όροι 
 

Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Σφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ από τα 
ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   

ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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