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              ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

                  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ           

ΓΗΟΗΚΖΖ 2εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ           

                 ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ             

 

Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» 

ΜΠΟΣΑΖ 51- 18537 ΠΔΗΡΑΗΑ      Αξ. Γηαθήξπμεο:29/2017 

Σει: 213 2079100                                                                

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ            

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ                 

Πιεξ: Γ.Καθηέξε        

Σει: 210 4520835  

Fax: 210 4528948 

Email: prommet@yahoo.gr                                

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΣΟΤ Δ.Α.Ν.Π. ΜΔΣΑΞΑ 

«Γηα ηε Μεηαθνξά Μνλάδσλ Αίκαηνο θαη Παξαγψγσλ ηνπ θαη Λνηπψλ Βηνινγηθψλ 

Τιηθψλ γηα έλα έηνο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο» 

Κσδηθφο CPV  60000000-8 

 

Πξνυπνινγηζκφο:  45.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 

 

Αλαζέηνπζα Αξρή: Δ.Α.Ν.Π.ΜΔΣΑΞΑ 

Δίδνο Γηαγσληζκνχ     πλνπηηθφο 

Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο Βάζεη ηηκήο 

Κσδηθφο CPV  60000000-8 

Ζκεξνκελία Γεκνζίεπζεο ζην ΔΖΓΖ Πέκπηε 13 Απξηιίνπ 2017 

Ζκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ Πέκπηε 13 Απξηιίνπ 2017 

Ζκεξνκελία Λήμεο Τπνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ Πέκπηε 27 Απξηιίνπ 2017 θαη ψξα 15.00κ.κ. 

Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο Παξαζθεπή 28 Απξηιίνπ 2017 θαη ψξα 11.00π.κ. 

Σφπνο  Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.promitheus.gov.gr, ελψ ηα έγγξαθα ηα νπνία δε δχλαηαη λα 

απνζηαινχλ ειεθηξνληθά, θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, Μπφηαζε 51, Πεηξαηάο 

Πξνυπνινγηζκφο Γαπάλεο 45.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ  

Γείγκαηα ΟΥΗ 

Γηάξθεηα Ηζρχνο Πξνζθνξψλ 120 εκέξεο 

Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

Σηκή – Πξνζθνξά ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

Τπνδείγκαηα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

Πίλαθαο Γξνκνινγίσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄  

Έληππν «ΣΔΤΓ» ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α’/09-03-1999) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α’/ 28-09-1999), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο 

ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα 

άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ Α’ 242 / 11-10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-12-2002) θαη φπσο ην 

άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/2005. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α’/02-03-2001) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α’/02-11-2001) πεξί πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ 

πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α’/04-04-2005), πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/ 9-2-2007) θαη ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α’/ 18-6-2007) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν 

Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ 

Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η.Α’/11-05-2010) θαη ηζρχεη. 

7. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28
εο

 Ννεκβξίνπ 2007 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 

2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

(CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/10 (ΦΔΚ112/Α΄/2010) πεξί Δλίζρπζεο ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

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

άιιεο δηαηάμεηο. 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/η.Α΄/2-3-2011) πεξί Γηαζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην χζηεκα Τγείαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013 (ΦΔΚ 204/η.Α΄/15-9-2011) πεξί χζηαζεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ … θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120/η.Α΄/29-5-2013) πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

12. Σελ ππ’ αξ. Π1/2390/16-10-2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα ηηο Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) 

13. Σν άξζξν 61 ηνπ Ν. 4146 (ΦΔΚ 90/η.Α΄/18-4-2013) πεξί Γηακφξθσζεο Φηιηθνχ Αλαπηπμηαθνχ Πεξηβάιινληνο γηα ηηο 

ηξαηεγηθέο θαη Ηδησηηθέο Δπελδχζεηο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (ΦΔΚ 74/η.Α΄/26-3-14) πεξί Γηνηθεηηθψλ απινπζηεχζεσλ-θαηαξγήζεσλ-ζπγρσλεχζεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα – Σξνπνπνηήζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη 

ινηπέο ξπζκίζεηο. 

15. Σν αξ. 47 ηνπ Ν.4272/2014 «Πξνζαξκνγή ζην εζληθφ δίθαην ηεο Δθηειεζηηθήο Οδεγίαο 2012/25/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

9εο Οθησβξίνπ 2012 γηα ηε ζέζπηζε δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ αληαιιαγή, κεηαμχ ησλ θξαηψλ-

κειψλ,αλζξψπηλσλ νξγάλσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα κεηακφζρεπζε − Ρπζκίζεηο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία θαη ηελ Ηαηξηθψο 

Τπνβνεζνχκελε Αλαπαξαγσγή θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4320/2015 πεξί Ρπζκίζεσλ γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο 

θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

17. Σελ ππ’ αξ. 1974/2014 (ΦΔΚ 3693 Β/31-12-2014) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο µε ηελ νπνία εμνπζηνδνηνχληαη νη 

∆ηνηθεηέο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ λα θαζνξίζνπλ ην θνξέα δηελέξγεηαο γηα ηηο πξνµήζεηεο πιηθψλ, ππεξεζηψλ 

ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014, γηα ινγαξηαζκφ ησλ Φνξέσλ Τγείαο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

18. Σν Ν. 4412/16 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ/ θαη 

2014/25/ΔΔ). 

19. Σν κε αξ. πξση. ΔΠΤ 4662/14-9-16 αλαθνξηθά κε ην Απφζπαζκα Πξαθηηθνχ 88 θαη ηελ απφ 7/9/16 ζπλεδξίαζε απηήο 

κε ζέκαηα 3, 4 θαη 5 ζχκθσλα κε ην νπνίν ε ΔΠΤ δελ επζχλεηαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ησλ θνξέσλ 
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δηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ 

20. Σε κε 7/6-4-2017 (ζέκα 10) Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δηδηθνχ Αληηθαξθηληθνχ Ννζνθνκείνπ Πεηξαηά “Μεηαμά” ζρεηηθά κε 

έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη δηελέξγεηαο ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε κεηαθνξά κνλάδσλ αίκαηνο θαη 

παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ.. 

21. Σελ κε αξηζκφ 1105/11-4-2017 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: 71ΚΘ4690ΧΕ-ΦΝΟ)   

22. Σνλ ππ’ αξ. 17REQ006055902 Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Πξσηνγελνχο Αηηήκαηνο 

23. Σνλ ππ’ αξ. 17REQ006055938 Αξηζκφ Γηαδηθηπαθήο Αλάξηεζεο Μεηξψνπ (ΑΓΑΜ) Δγθεθξηκέλνπ Αηηήκαηνο 

 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 

πλνπηηθφ Ζιεθηξνληθφ Γηαγσληζκφ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο, γηα ηε Μεηαθνξά κνλάδσλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ θαη ινηπψλ βηνινγηθψλ 

πιηθψλ γηα έλα έηνο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 45.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα 

παξαηείλεη ρξνληθά ηηο ζπκβάζεηο φρη πέξαλ ηνπ έηνπο κε ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

έρνπλ ππνγξαθεί λέεο ζπκβάζεηο θαη δελ έρνπλ παξαιεθζεί φιεο νη ζπκβαζηνπνηεκέλεο πνζφηεηεο. Ζ ελ ιφγσ 

παξάηαζε ζα δηαθνπεί κε ηελ αλάδεημε λένπ πξνκεζεπηή.  

 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, χζηεξα απφ 

πξνζεζκία  ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Γηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓ.  

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα δηαηίζεληαη κφλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή 

κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ζηηο δηεπζχλζεηο  www.metaxa-hospital.gr θαη www.promitheus.gov.gr. , θαζψο θαη ζηνλ 

ηζηφηνπν ηεο Γηαχγεηαο. Σα αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν 

ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. Σνλίδεηαη φηη 

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ - δηεπθξηλήζεσλ, νη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ζχζηεκα, δειαδή λα δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ 

ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο). Σν ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ 

απαηηείηαη λα είλαη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν. 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

  

ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
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ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΛΖΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟ 

ΔΖΓΖ 

Γηαδηθηπαθή πχιε 

13-4-2017 13-4-2017 

27-4-2017 28-4-2017 

www.promitheus.gov.gr   

 Ώξα:  15.00κ.κ. Ώξα: 11.00π.κ.  

ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ..   

 

 

 

Ζ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 7327/12-4-2017 απφθαζε Γηνηθεηή 

(ΑΓΑ:73ΠΞ4690ΧΕ-ΘΦΘ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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Καηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 27-4-2017 θαη ψξα 15.00κ.κ. Οη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr. Όζα έγγξαθα/δηθαηνινγεηηθά δε δχλαληαη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά, ζα 

θαηαηίζεληαη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ, Μπφηαζε 51, Πεηξαηάο.  

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο 

ζην χζηεκα.  

     Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/16. 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηεζεί: 

α) ζηε Γηαχγεηα  

β) ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr, 

γ) ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ννζνθνκείνπ www.metaxa-hospital.gr 

δ) ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..) www.promitheus.gov.gr. 

 

Ζ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πεξηγξάθεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη Οηθνλνκηθνί Φνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή  πξνεγκέλεο  κνξθήο,  φπσο  νξίδεηαη  ζην  Π.Γ.  150/2001  (Α΄ 125),  ρνξεγνχκελε  απφ 

πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ 

δηαδηθαζία εγγξαθήο: 

α. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε 

σο νηθνλνκηθφο θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη 

ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ) ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο : 

α.1. Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ Διιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε 

ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα 

TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε 

εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. 

α.2. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο - ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ 

ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ 

ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Identification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ 

απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ 

Πξνκεζεηψλ. 

α.3. Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο - ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ (ΓΓΔ) απνζηέιινληαο: 

α. είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, β/είηε έλνξθε 

βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Α γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ ΠΓ 60/07, θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα 

δειψλεηαη/απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία, κεηά ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.metaxa-hospital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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β. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ 

εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη 

ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε: 

ηνπο  φξνπο ησλ παξαξηεκάησλ Α – Δ. 

ην λ. 4412/16. 

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

Σν παξάξηεκα Α: Γεληθνί Όξνη – Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

Σν παξάξηεκα  Β:  Σηκή – Πξνζθνξά  

Σν παξάξηεκα Γ:  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Καιήο Δθηέιεζεο   

Σν παξάξηεκα Γ: Πίλαθαο Γξνκνινγίσλ – Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο  

Σν παξάξηεκα Δ: Έληππν «ΣΔΤΓ» 

 

Σα παξαξηήκαηα  απνηεινύλ  αλαπόζπαζην κέξνο ηεο δηαθήξπμεο. 

     Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα 

θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο ηνπ ήκηζπ ηεο πξνζεζκίαο απφ ηε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο έσο θαη ηελ ηειηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, απηέο ζα πξέπεη λα δίλνληαη ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ (ζχκθσλα κε ηε ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ άξζξσλ 

60 θαη 121 παξ. γ ηνπ λ. 4412/16). 

 

Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ 

κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. 

Καλέλαο δηαγσληδφκελνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ 

κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

  

ε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ αξηζκφ ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ Τπεξεζία 

Γηελέξγεηαο, λέν πιήξεο αληίγξαθν.   

Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηηο 8.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν 210 4520 835. 

 

 

 

 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΔΑΝΠ  ΜΔΣΑΞΑ 

         

 

                                                                                                              

 

 ΓΔΩΡΓΗΟ Α. ΕΑΪΜΖ 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ – ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

 

1.1. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα 

δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 11 ηεο ΤΑ 

Π1/2390/2013 (ΦΔΚ/Β/2677/21-102013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»  θαη ζην λ. 4412/16. 

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 παξ. 2γ ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ, επηηξέπεηαη 

απφ ηνλ δηθεγφξν: «γ) Η κεηάθξαζε εγγξάθσλ πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε μέλε γιώζζα, θαζώο θαη ε κεηάθξαζε 

ειιεληθώλ εγγξάθσλ ζε νπνηαδήπνηε μέλε γιώζζα. Η κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρύ έλαληη νπνηαζδήπνηε Γηθαζηηθήο 

ή άιιεο Αξρήο, εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ εγγξάθνπ πνπ κεηαθξάζηεθε θαη ν δηθεγόξνο 

βεβαηώλεη όηη έρεη επαξθή γλώζε ηεο γιώζζαο από θαη πξνο ηελ νπνία κεηέθξαζε.» 

πλεπψο ζην ηέινο ηνπ ππνβαιινκέλνπ ζε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θεηκέλνπ ζα πξέπεη λα ηίζεηαη ην 

παξαθάησ θείκελν: «Αθξηβήο κεηάθξαζε από ηελ ……………….., ηνπ εγγξάθνπ ηνπ νπνίνπ λνκίκωο 

επηθπξωκέλν αληίγξαθν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα. Δθδίδω ζε ηελ κεηάθξαζε απηή ζύκθωλα κε ην άξζξν 

36 παξ. 2γ ηνπ Κώδηθα πεξί Γηθεγόξωλ βεβαηώλνληαο ζπγρξόλωο όηη έρω επαξθή γλώζε ηεο γιώζζαο από 

θαη πξνο ηελ νπνία κεηαθξάδω. Η ωο άλω κεηάθξαζε έρεη πιήξε ηζρύ έλαληη νπνηαζδήπνηε δηθαζηηθή ή 

άιιεο αξρήο ζύκθωλα κε ην πξναλαθεξόκελν άξζξν. 

Σόπνο-εκεξνκελία 

ν/ε δηθεγόξνο πνπ κεηαθξάδεη θαη βεβαηώλεη» 

  

1.2. Πεξηερφκελν πξνζθνξψλ 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο:   

(α)  έλαο  (ππν)θάθεινο  κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» θαη  

(β)  έλαο  (ππν) θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά».   

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν ππνςήθηνο ζα πξέπεη ζε ζρεηηθή δήισζή ηνπ λα αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

ή θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίαο. 

 

1.2.1. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά» ππνβάιινληαη φια ηα 

απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δηθαηνινγεηηθά θαζψο θαη ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο 

πξνζθνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηνλ πξναλαθεξφκελν (ππν)θάθειν πεξηιακβάλνληαη: 

 

1.2.1.1. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθέξνληεο ππνβάινπλ ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή 

απνθιεηζκνχ ζε κνξθή αξρείνπ .pdf ην Σππνπνηεκέλν έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ άξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/16 θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 11 ηεο ΤΑ Π1/2390/13 «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)», ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο. εκεηψλεηαη φηη νη ππνςήθηνη δχλαηαη λα αλαδεηνχλ θαη λα 

ζπκπιεξψλνπλ ην ΣΔΤΓ απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ έθαζηνπ ζπζηεκηθνχ αξηζκνχ 

Γηαγσληζκνχ. 

Οδεγίεο πεξί ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ηνπ ελ ιφγσ Δληαίνπ Δληχπνπ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ππ’ αξ. 

158/2016 Τπνπξγηθή Απφθαζε ΦΔΚ Β 3698/16-11-16. 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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ηα πιαίζηα θαηάξγεζεο ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζην ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κε φιν ην Γεκφζην Σνκέα φπσο πξνβιέπεη ν N. 

4250/2014 ΦΔΚ Α΄ 74. ηα θάζε είδνπο έγγξαθα πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα γίλνληαη δεθηά 

εθφζνλ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ Νφκν θαη ηελ αληίζηνηρε εγθχθιην κε Αξηζκ. Πξση.: 

ΓΗΚΠΟ/Φ.15/νηθ.8342/1-4-2014  ΑΓΑ:ΒΗΖ0Υ-6ΤΕ ηνπ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ. 

Οπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ ζεσξείηαη εθ 

παξαδξνκήο θαη δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Σν Ννζνθνκείν ζα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν επί ησλ θσηναληηγξάθσλ πνπ θαηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζθφκηζεο παξαπνηεκέλσλ ή πιαζηψλ θσηναληηγξάθσλ φρη κφλν ζα 

επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ λ. 1599/1986 ή άιιεο πνηληθέο θπξψζεηο, αιιά ζα αλαθαιείηαη ακέζσο θαη ε 

δηνηθεηηθή ή άιιε πξάμε, γηα ηελ έθδνζε ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα θσηναληίγξαθα απηά. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

α. α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 

Α. πκπιεξσκέλν έληππν «Σ.Δ.Τ.Γ» 

Β. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.  1599/1986 (Α' 75) (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα θαη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη φπνπ λα δειψλεηαη 

φηη: 

1.Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

2.Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ 

νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 

3.Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή λα δηεπθξηλίδεηαη ζε 

πνηα είδε επί ηνπ ζπλφινπ ππνβάιιεηαη ε πξνζθνξά. 

4.Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 

5.Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε - καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

6.πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

7.Δίλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο - κέινο 

εγθαηάζηαζεο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/16 ή λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ. 

ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ, εθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή 

έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία 

ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ 

έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ. 

Γ. Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

• Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία, φπνπ λα αλαθέξεηαη πφηε ηξνπνπνηήζεθε 

γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο ην νπνίν ζα είλαη επθξηλέο 

θσηναληίγξαθν φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε. 

• Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζηα κέιε ηνπ Γ, βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ζηελ 

νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο θαηαρψξεζεο ζηελ 

νπνία λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γ θαη ηε λέα εθπξνζψπεζε.  

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

•  Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, 

παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014, κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεχηεθε. • Σειεπηαίν ΦΔΚ 

εθπξνζψπεζεο 

ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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•  Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

Δθφζνλ κεηά ηελ 01.01.2015 έρεη γίλεη αιιαγή ζην πξφζσπν ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ψλ βεβαίσζε ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ν θσδηθφο θαηαρψξεζεο ζην ΓΔΜΖ θαη αληίγξαθν απηήο ηεο 

θαηαρψξεζεο ζηελ νπνία λα ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γ θαη ηε λέα 

εθπξνζψπεζε 

 

Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ. ή Δ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη: 

•  Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν απφ ην πξσηφηππν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 2β ηνπ Ν. 4250/2014. • Πηζηνπνηεηηθφ απφ Αξκφδηα Αξρή πεξί ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ 

• Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ.  

 

Σα παξαπάλσ έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο ΑΔ, ηα 

ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα  

έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε 

λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 

Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: 

Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα 

πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη 

θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηψζεηο , απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε 

φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή 

πξνέιεπζεο. Ζ ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ. 

Γ. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ pdf.   

Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή απνξξίπηνληαη. 

  

 

1.2.1.2. Σερληθή πξνζθνξά 

ηνλ (ππφ)θάθειν «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά», ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ηα θάησζη: 

 

Ζ Σερληθή Πξνζθνξά. 

πληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην 

ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη 

απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ 

ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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αξρείν pdf. Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο 

θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία 

(ηδίσο ηελ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ηνπ). 

Πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο. 

Ο πξνζθέξσλ πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα επηζπλάςεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπο θαη φζα πηζηνπνηεηηθά δεηνχληαη ζηηο ζπλεκκέλεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ απνξξίπηεη πξνζθνξά πξνκεζεπηή πνπ πιεξνί έλα εζληθφ πξφηππν, 

ην νπνίν απνηειεί κεηαθνξά επξσπατθνχ πξνηχπνπ, κία επξσπατθή ηερληθή έγθξηζε, κία θνηλή ηερληθή 

πξνδηαγξαθή, έλα δηεζλέο πξφηππν ή έλα ηερληθφ πιαίζην αλαθνξάο πνπ έρεη εθπνλεζεί απφ επξσπατθφ 

νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ πξφηππα ή πξνδηαγξαθέο θαιχπηνπλ ηηο επηδφζεηο ή ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί κε ηε δηαθήξπμε. ε απηή ηελ πεξίπησζε φκσο, ν πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη λα 

απνδεηθλχεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, θαηά ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη κε θάζε 

ελδεδεηγκέλν κέζν, φηη ην έξγν, πξντφλ ή ππεξεζία, γηα ην νπνίν δειψλεη φηη πιεξνί ην αλσηέξσ πξφηππν, 

αληαπνθξίλεηαη πξάγκαηη (ή ππεξθαιχπηεη) ηηο επηδφζεηο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ νξίδεη ε δηαθήξπμε 

(ηερληθφο θάθεινο ηνπ θαηαζθεπαζηή ή έθζεζε δνθηκψλ απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κπνξεί λα ζπληζηά 

ελδεδεηγκέλν κέζν). 

 

Σα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξνζθέξνληνο ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf. πξνζθνκίδνληαη (κε δηαβηβαζηηθφ φπνπ ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά) 

θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηα έγγξαθα πνπ 

δε θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Τπεχζπλεο δειψζεηο πνπ δελ θέξνπλ ςεθηαθή 

ππνγξαθή απνξξίπηνληαη. 

Οη δειψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ππνγξάθνληαη ςεθηαθά απφ ηνπο έρνληεο ππνρξέσζε πξνο ηνχην θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. 

Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη.  

 

 Σνλίδεηαη φηη νη Σερληθέο Πξνζθνξέο δελ πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα έρνπλ θακία άκεζε ή έκκεζε 

αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Πξνζθνξψλ 

 

1.2.2. Πεξηερφκελα (ππν)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή πξνζθνξά» 

ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά επί πνηλή απνξξίςεσο ζηνλ (ππφ)θάθειν «Οηθνλνκηθή 

Πξνζθνξά». 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή 

ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη 

λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν pdf. 

Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ 

ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο δελ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ. Ο ππνςήθηνο πξνκεζεπηήο ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηεο 

θχζεο πξνζθνξέο δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο 
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θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνξψλ απηψλ. 

εκεηψλεηαη φηη απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. 

  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ή αιιηψο ηέζζεξηο (4) κήλεο, 

πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί ν δηαγσληδφκελνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη 

εηδηθφηεξα ζε έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζηηο 28-4-2017 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 11.00π.κ. 

κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα 

ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη δηαδνρηθά ε απνζθξάγηζε πξψηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» θαη ελ ζπλερεία ησλ 

ειεθηξνληθψλ (ππν)θαθέισλ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ. Ακέζσο κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ 

«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο -Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ   

Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ θη εθφζνλ έρνπλ αλνηρηεί ηελ ίδηα εκέξα ηφζν ηα 

δηθαηνινγεηηθά-ηερληθά φζν θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απηψλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζή 

ηνπο κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαηά πεξίπησζε 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο. πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην χζηεκα: 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνβαίλεη ζηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ην πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ησλ 

θαθέισλ θαη ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηνπο κέζσ 

ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηνπ 

δηαγσληζκνχ απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

επί ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά 

πεξίπησζε πξνζεζκηψλ πνπ ηνπο νξίδνληαη. 

 

Ζ θαηαθχξσζε ηειηθά γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 

θξηηήξην κφλν ηελ ηηκή, εθ ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε βάζε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 

Ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο πξφζθιεζεο. 
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ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. 

 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ, ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  

Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο παξνχζαο.  

Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ζην 

δηαγσληζκφ.  

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο.  

Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.  

Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο δηαθήξπμεο. 

Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.  

ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο 

θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα λα καηαηψζεη θαη λα επαλαιάβεη ηνλ δηαγσληζκφ, κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο ρσξίο θακία απαίηεζε ή 

δηθαίσκα νηνπδήπνηε εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ καηαηψλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

106 ηνπ λ. 4412/16 θαη ζηηο πεξηπηψζεηο: 

- Γηελέξγεηαο ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ, ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

- Όηαλ ν θνξέαο δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ, είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία, είηε ιφγσ δηαθνπήο ή 

πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία επξφθεηην απηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

- Όηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηε καηαίσζε. 

- Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/16, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη 

απφ απηέο. 

  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ  

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/16, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη 

λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη 

ειεθηξνληθά, ππνβάιιεη ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείνπ. pdf θαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε 

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο», ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζηηο 

θάησζη παξαγξάθνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/16: 

α) ηελ πξνζθφκηζε απνζπάζκαηνο ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.  
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Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ 

εθδφζεθε ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 

ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ηδίσο: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (O.E. θαη Δ.Δ.), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θέξεη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα επηζπλάπηνπλ ζε ειεθηξνληθφ αξρείν ζε κνξθή pdf ηηο αλαθεξφκελεο ζε απηφ 

θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο. 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 πεξίπησζε β ' ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4272/16 (θαηαβνιή θφξσλ θαη εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο), πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή 

ρψξαο, 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην έγγξαθν ή 

ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ 

πεξίπησζε β ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ 

έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε 

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

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο -κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

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

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

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β ' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 73. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ 

(e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81. 

γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4412/16 (εγγξαθή ζε επαγγεικαηηθά 

ή εκπνξηθά κεηξψα), νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4412/16, κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικα ηνπο. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ 

επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα 

δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

δ) Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά 

πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 19 ηνπ λ. 4412/16. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α ' 188).   

 

Έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ, ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη απφ ηνπο πηζηνπνηεκέλνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο -ρξήζηεο ζε κνξθή αξρείνπ pdf 

πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηώλ (3) εξγαζίκωλ εκεξώλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. 

 

Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο» ηνπ πξνζθέξνληνο ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ δηθαηνχληαη λα 

ιάβνπλ γλψζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππεβιήζεζαλ. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ 
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δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθαλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο πκθσλίαο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ 

Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 513/1997 (Α'139) θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα 

παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. 

Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

επίζεκε κεηάθξαζε. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πξέπεη λα θαιχπηεη ζε πνζνζηφ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη ζα πξνζθνκηζηεί απφ ηνλ πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν ζα γίλεη 

ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κε εκεξνκελία έθδνζεο απηήο, ε νπνία 

ζε θακία πεξίπησζε δε ζα είλαη πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο. 

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

εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζήο ηεο χκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ νξηζηηθή (πνζνηηθή θαη πνηνηηθή) παξαιαβή 

θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε 

παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε, ηκεκαηηθά, ε εγγχεζε απνδεζκεχεηαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφλ πνπ 

αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο ηεο, ην νθεηιφκελν πνζφ 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα. 

Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή ζα 

πξνβεί ζε δηαζηαχξσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

 

ηελ παξαπάλσ εγγχεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη απαξαηηήησο θαη θαη' ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία ηα 

εμήο (βι. ζπλεκκέλν ππφδεηγκα): 

α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ),  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε,  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο 

ραξηνζήκνπ,  

ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εκεξνκελία 
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δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ,  

ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά 

εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη  

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

ζχκβαζεο. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 

  

ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΝΣΑΔΗ (άξζξν 127 ηνπ Ν4412/2016) 

1. Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.), ζε 

πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο 

απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

2. Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε 

απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν 

απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε 

γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΗΜΖ-ΠΡΟΦΟΡΑ 

Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ πξνο εθηέιεζε δξνκνινγίσλ δίλεηαη αλά θαηεγνξία δξνκνινγίνπ, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα Γξνκνινγίσλ ηεο δηαθήξπμε (βι. Παξάξηεκα Γ). Οη ηηκέο ζα εθθξάδνληαη ζε επξψ € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ 

Φ.Π.Α. 

Πξνζθνξέο πνπ δε δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), 

εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ηνπ είδνπο ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν 

δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε πξνο ηα θάησ εάλ 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηηαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ 

δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δε δηθαηνχληαη, θαηά ηελ 

γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο. 

Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη 

πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

πξνκεζεπηή έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 88 παξάγξαθν 1 ηνπ λ. 4412/16. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη 

πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε 

 Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε 

ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηελ ζρεηηθή αλαθνίλσζε 

θαηαθχξσζεο πνπ ζα απνζηαιεί ζηνλ πξνκεζεπηή, κε δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ λα ηελ παξαηείλεη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ απνζέκαηα, κε ζπλαίλεζε ηνπ πξνκεζεπηή. Tν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξάηαζεο είλαη 

ίζν ή κηθξφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν παξάδνζεο.  

 

Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηηο αθφινπζεο ζσξεπηηθέο πξνυπνζέζεηο  

α) ηεξνχληαη νη φξνη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/16,  

β) έρεη εθδνζεί αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε αξκνδίνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ είηε κε πξσηνβνπιία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη εθφζνλ ζπκθσλεί 

ν πξνκεζεπηήο είηε χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή ην νπνίν ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 

   

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε, φηαλ: 

Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε πνζφηεηα ή, ζε πεξίπησζε δηαηξεηνχ πιηθνχ, εάλ ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

ππνιείπεηαη ηεο ζπκβαηηθήο, θαηά κέξνο πνπ θξίλεηαη σο αζήκαλην απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά ή πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνχκελα επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
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απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

 

Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηελ ζχκβαζε φηαλ πξνθχςνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή φηαλ 

δηελεξγεζεί ζρεηηθφο δηαγσληζκφο θαη ππνγξαθνχλ ζπκβάζεηο ζε θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  

Πξνο ηνχην ζα εηδνπνηήζεη ηνλ πξνκεζεπηή δεθαπέληε (15) εκέξεο λσξίηεξα.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ-ΤΠΟΓΡΑΦΖ  ΤΜΒΑΖ 

Α. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ (φπσο 

αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Α΄) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο 

ζε απηφλ, ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 

(A' 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80, φπσο θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, σο 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ 73 θαη 74, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ άξζξσλ 75, 76 θαη 77. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη 

ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη γηα ηε δηεμαγσγή ησλ ειεθηξνληθψλ Γηαγσληζκψλ. 

Β1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 θαη επφκελα. ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ ή 

γεληθψλ ππεξεζηψλ, ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ 

θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, πνπ ζα 

θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Β2. Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλάδνρν κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θ.ιπ., επί απνδείμεη. 

Β3. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη 

φηαλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη 

κέζσλ ζην ζηάδην ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο θαη απφ ηηο απνθάζεηο αλαζηνιψλ επί απηψλ, 

β) νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 

4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

γ) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιεη 

επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε. 

Β4. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο πξφζθιεζεο. 

Β5. Ζ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη 

ην ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε 

θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε 

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

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΩΝ 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα φζα αλαγξάθνληαη θχξηα ζηηο Δηδηθέο 

Πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ, αιιά θαη ινηπά ζεκεία ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνδηαγξαθψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΖΡΤΞΖ ΔΚΠΣΩΣΟΤ  

1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε 

δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ: 

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105, 

β) ζε πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο πξνκεζεηψλ, εθφζνλ δε θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά 

πιηθά ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 

δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206, 

γ) ζηελ πεξίπησζε δεκφζηαο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ: 

αα) αλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ββ) αλ ππεξέβε ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2. ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

πεξίπησζε γ ' ηεο παξαγξάθνπ 1, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία 

κλεκνλεχεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπ. Ζ ηαζζφκελε πξνζεζκία 

πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) 

εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηέζεθε κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξήιζε ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 

θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο 

ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηελ απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ εηδηθή φριεζε θαη αηηηνινγείηαη ε έθπησζε κε αλαθνξά ζηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

3. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε φηαλ: 

α) Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηνπ 

θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

4. ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, 

κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

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

β) Δίζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ 

πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο 

πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, 

κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ 

πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74.  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε κνξθή παξαθξάηεζεο απφ 

πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηηο εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΗΑ 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία, ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ 

ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ 

Τπεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

Μεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα επηθαιεζζεί ηελ αλψηεξε βία θαη ηα λφκηκα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή. 

ΑΔΑ: ΩΝ024690ΩΖ-84Α
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΛΖΡΩΜΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

7.1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή 

απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

7.2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε, 

κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε 

έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

7.3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

7.4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ 

ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

7.4.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

7.4.2. Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκεκαηηθήο 

νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν 

πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ 

πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο.  

7.5. ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, εμήληα (60) 

εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην π.δ. 166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5.6.2003) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 

2000/35 ηεο 29.6.2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηελ παξάγξαθν  Ε΄ «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗΝ 

ΟΓΗΓΙΑ 2011/7 ΣΗ 16εο ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2011 ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΩΝ ΚΑΘΤΣΔΡΗΔΩΝ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΙ ΔΜΠΟΡΙΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ», ηνπ Ν. 4152/13 (ΦΔΚ – 107 Α/9-5-2013) «Δπείγνληα κέηξα 

εθαξκνγήο ησλ λόκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013»,   θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο, ρσξίο 

λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί 

λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

7.6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζεσξεκέλνπ θαη β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. Δπίζεο, δελ 

πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε 

ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

7.7. πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ, φπσο απηέο ηζρχνπλ θάζε 

θνξά. 

7.7.1  Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο: 

   

Τπέξ Φπρηθήο Τγείαο 2% 

Τπέξ ΔΑΑΓΖΤ 0,02% 

Υαξηφζεκν ΔΑΑΓΖΤ 3% επί ΔΑΑΓΖΤ 

ΟΓΑ Υαξηνζήκνπ 20% επί ΥΑΡΣ. ΔΑΑΓΖΤ 

Φφξνο Πξνκεζεπηψλ: 

 

ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ                               1% 

ΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΔ                                       8% 

ΓΗΑ ΛΟΗΠΑ ΑΓΑΘΑ                                  4% 
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7.8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 

2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.  

7.9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

7.10. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

7.11. ηα εθδηδφκελα πιένλ ηηκνιφγηα ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο ΔΚΑΠΣΤ. 

 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή  ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνκήζεηεο εζσηεξηθνχ, είλαη: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ή ζε πεξίπησζε απηνδίθαηεο παξαιαβήο, 

απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 208-214. 

β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ θνξέα. 

γ) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή εηο ηξηπινχλ πνπ λα αλαθέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

δ) Δμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ πξνκεζεπηή, εάλ ην ηηκνιφγην δελ θέξεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε». 

ε) Πηζηνπνηεηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

7.12. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

7.13 ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 53, γηα ηελ πιεξσκή ηνπ επί πιένλ πνζνχ πνπ 

πξνθχπηεη κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή, δελ απαηηείηαη ζχλαςε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 

7.14. Οη εληνιέο πιεξσκήο ησλ ελεξγεηψλ ηερληθήο βνήζεηαο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπ 

ΔΠΑ, ηνπ ΔΟΥ ή άιισλ ελσζηαθψλ ή δηεζλψλ πξνγξακκάησλ ή/θαη ηακείσλ ηνπ άξζξνπ 119, εθδίδνληαη απφ 

ην φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε αλάζεζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ  8 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ  

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, 

ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία 

ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ 

επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Πξνκεζεπηήο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, 

ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία (know-how) πνπ ζα απνθηήζεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ζε 

παξφκνηα έξγα πνπ ηπρφλ ζα αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ.  

H Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο δηθαησκάησλ ηξίησλ 

πξνζψπσλ έπ’ απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο θχζεο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΦΑΛΗΖ  

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή 

δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ή ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ’ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο Πξνκήζεηαο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή, εθ’ φζνλ 

νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε απηνχ.  

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

Σν λνζνθνκείν αλαιακβάλεη φια ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

πξνκεζεπηή.  
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ  

Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί 

ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα 

κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε 

πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα 

απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ.  

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 

 

Γηα θάζε άιιε πιεξνθνξία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ ψξα 8.00 έσο 14.00 ζην ηειέθσλν 210-4520835. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 

 

Δθδφηεο (Πιήξεο επσλπκία Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ……………………………. / ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ - ΣΟΜΔΑ ΤΝΣΑΞΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΟΛΖΠΣΧΝ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ (Δ.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.)  

Ζκεξνκελία έθδνζεο    …………………………….. 

Πξνο: (Πιήξεο επσλπκία Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα
1
)................................. 

(Γηεχζπλζε Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο Φνξέα)
2
................................ 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζκ. ……………….. πνζνχ ………………….……. επξψ
3
. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

επξψ………………………………………………………………………..
4
 

ππέξ ηνπ:  

(i) [ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ]: (νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 

(δηεχζπλζε) .......................………………………………….., ή 

(ii) [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ]: (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) 

.......................………………………………….. ή 

(iii) [ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο:] ησλ θπζηθψλ / λνκηθψλ πξνζψπσλ 

α) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

β) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) ................... 

γ) (πιήξε επσλπκία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (δηεχζπλζε) .................. (ζπκπιεξψλεηαη κε φια ηα 

κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο) 

αηνκηθά θαη γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο 

ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, 

γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ ..
5
/ ηεο ππ αξηζ ..... ζχκβαζεο “(ηίηινο ζύκβαζεο)”, ζχκθσλα κε 

ηελ (αξηζκφ/εκεξνκελία) ........................ Γηαθήξπμε / Πξφζθιεζε / Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 
6 

........................... ηεο/ηνπ (Αλαζέηνπζαο Αξρήο/Αλαζέηνληνο θνξέα). 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο 

αληίξξεζε, ακθηζβήηεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζαο κέζα ζε ....….    

εκέξεο
7 
απφ ηελ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ............... (αλ πξνβιέπεηαη νξηζκέλνο ρξφλνο ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο
8
) 

ή  

κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ 

Σξάπεδα καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε εγγπνδνζίαο καο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ 

ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε
9
 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή)  

                                            
1  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
2  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
3  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθψο. ην πνζφ δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
4  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
5  Δθφζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξψλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
6  πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζψλ / ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην λ. 4412/16. 
7  Να νξηζηεί ν ρξφλνο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  
8  χκθσλα κε ην λ. 4412/16 θαη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν 
θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά ηνλ ρξφλν πνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε ν αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα παξαιάβεη ηα πιηθά πιένλ δχν (2) κήλεο ή κεγαιχηεξνο 

εθφζνλ απηφ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.  
9  Ο θαζνξηζκφο αλσηάηνπ νξίνπ έθδνζεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ ππ'αξηζ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΚ Β' 740/28.08.1995) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, κε ηελ νπνία θαη θαηέζηε ππνρξεσηηθή θαη ε αλαγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ εγγπεηηθή επηζηνιή. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α   Γ΄ 

ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

Γενικές και ειδικές τεχνικές προδιαγραφές μεταφοράς αίματος  
και παραγώγων του και λοιπών βιολογικών υλικών 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ΔΗΑΓΩΓΖ 

Ζ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπεξεζηψλ Αηκνδνζίαο, 

ζπλνςίδεηαη ζηελ δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε αζθψλ αίκαηνο 

θαη παξαγψγσλ ηνπ γηα κεηάγγηζε θαη ζηε δηαθίλεζε βηνινγηθψλ δεηγκάησλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ γηα 

δηαγλσζηηθνχο, ζεξαπεπηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο (πίλαθαο Η).  

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη έρνπλ απαξάβαηε ππνρξέσζε λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπνπδαηφηεηα  ηεο κεηαθνξάο ησλ 

παξαπάλσ πιηθψλ, γηα:  

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ζσζηήο ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ,  

 Σελ δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη  

 Σνλ ζεβαζκφ ηεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο, 

αθνχ ηα πιηθά πνπ δηαθηλνχληαη είλαη ηφζν κνιπζκαηηθά φζν θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθά (δηαγλσζηηθά). 

Ζ ζέζπηζε θαλφλσλ θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, δηέπεηαη απφ ηνπο 

θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο (GMOs), ηελ αλαθεξφκελε σο ςπθηηθή αιπζίδα (Cold Chain) ηνπ Παγθφζκηνπ 

Οξγαληζκνχ Τγείαο (W.H.O.) θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ (DGR, ADR /νδηθή κεηαθνξά, ΗΑΣΑ/ αεξνπνξηθή 

κεηαθνξά, Code IMDG/ ζαιάζζηα κεηαθνξά).  

ΠΗΝΑΚΑ Η. ΔΗΓΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

Οιηθφ αίκα 

Δξπζξνθχηηαξα 

Αηκνπεηάιηα – Κνθθηνθχηηαξα 

Πιάζκα πξφζθαηα θαηεςπγκέλν 

Γείγκαηα πιάζκαηνο / νξνχ 

Μπειφο ησλ νζηψλ 

Πξνγνληθά αηκνπνηεηηθά θχηηαξα 

Γείγκαηα νκθαινπιαθνπληηαθνχ αίκαηνο 

Καιιηέξγεηεο  

Βηνςίεο 

Φαξπγγηθφ επίρξηζκα  

Δ.Ν.Τ., πηχεια, νχξα θαη άιια βηνινγηθά πγξά  

Ννπθιετθά νμέα (DNA, RNA) 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

Πξνθεηκέλνπ κεηαθνξηθή εηαηξεία λα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα πξέπεη:  

 Ζ κεηαθνξά λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Π.Ο.Τ. “Blood Cold Chain”, ADR 1999  κε ηηο 

αλά δηεηία αλαζεσξήζεηο ηνπ, 94/55/ΔΚ κε ηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ, 2002/98/ΔΚ, 2004/33/ΔΚ, ΦΔΚ 509/2000, 

ΦΔΚ 1350/2000, ΦΔΚ 781Β/2000, Ν.3534/2007, Α3/31882/2540/31-05-07 ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ, Γεληθήο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ, Σκήκαηνο Οδηθψλ Μεηαθνξψλ) θαη κε απφιπηε ζπλέπεηα 

θαη αμηνπηζηία ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο.  

 Σα νρήκαηα λα ππφθεηληαη ζηνλ Ν.3534/07, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ λα αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε  

 Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

πηζηνπνηεκέλν εμνπιηζκφ (λα θαηαηεζεί πειαηνιόγην κε αλαθνξά ζηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ, ε 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ζεσξεκέλε θαηάζηαζε πξνζσπηθνύ κε κόληκε κηζζσηή 

εξγαζία) 

 Ζ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ππφθεηηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ 

ηε θχζε ηεο κεηαθεξφκελεο νπζίαο θαη ην ιφγν ηεο κεηαθνξάο (π.ρ. επείγνπζα κεηάγγηζε) 

 Να ηεξνχληαη νη θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο  ηνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Ζ κεηαθνξά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα κεηαθνξάο 

 Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO γηα ηηο ελ ιφγσ κεηαθνξέο (λα θαηαηεζεί ην 

 ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό) 
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 Να πξαγκαηνπνηεί ηελ κεηαθνξά κε βάζε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο/πξνδηαγξαθέο θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ 

πιηθνχ (Πίλαθαο ΗΗ)  

 Να αζθαιίδεη ηα είδε πνπ κεηαθέξεη γηα νπνηαδήπνηε θζνξά ή αιινίσζε θαη λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηελ 

επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ππνζηεί ην βηνινγηθφ πιηθφ θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ. Σν θφζηνο ηεο 

απνδεκίσζεο λα πξνθχπηεη κεηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ θφζηνπο ηνπ αζθνχ, ην νπνίν θπκαίλεηαη 

αλάινγα κε ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αίκαηνο ή παξαγψγνπ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ (ADR2007) 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Α. ΜΖ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ 
Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί  κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο θαη δελ πεξηέρεη 

παζνγφλνπο παξάγνληεο. Πρ. Μνλάδεο εξπζξψλ πξνο  

Μεηάγγηζε 

Β. ΓΤΝΖΣΗΚΑ  

ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ 

(ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ) 

Τιηθφ πνπ δελ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο 

 φηη πεξηέρεη παζνγφλνπο παξάγνληεο . Π.ρ. Γείγκα αίκαηνο γηα δηαγλσζηηθφ έιεγρν 

Γ. ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΟ 

Τιηθφ πνπ έρεη ειεγρζεί κε φιεο ηηο γλσζηέο δηαζέζηκεο δνθηκαζίεο φηη πεξηέρεη 

παζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ - κεηά απφ έθζεζε ζε απηνχο-  

κφληκε αληθαλφηεηα, απεηιή θαηά ηεο δσήο ή ζαλαηεθφξα αζζέλεηα ζε θαηά άιια πγηείο 

αλζξψπνπο. Π.ρ. Οξξφο θνξέα HIV  

εκείσζε: Γηα ηελ θαηαρψξεζε ελφο βηνινγηθνχ πιηθνχ ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο απαηηείηαη έλα ζηνηρείν 

επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Ζ θξίζε ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, ζπκπηψκαηα, ελδεκηθέο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη κεκνλσκέλεο ζπλζήθεο ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ πιηθνχ.       

 

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

1. Πεξηγξαθή έξγνπ  

Έξγν ηνπ αλαδφρνπ είλαη ε αζθαιήο κεηαθνξά αίκαηνο, πιάζκαηνο θαη ινηπψλ  βηνινγηθψλ πιηθψλ κε βάζε 

πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηνλ Γηαγσληζκφ θαη θαηφπηλ γξαπηήο 

ζπλελλνήζεσο ηνπ αλαδφρνπ κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ζρεηηθά κε ηνπο ρξφλνπο θαη ηα ζεκεία παξαιαβήο/ 

παξάδνζεο. ε πεξίπησζε επείγνπζαο κεηαθνξάο (πρ. δηαθίλεζε αίκαηνο γηα επείγνπζα κεηάγγηζε) ν αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηείηαη έγθαηξα απφ ηελ ππεξεζία.  

Ο αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε κεηαθνξέο αζθψλ αίκαηνο 

θαη παξαγψγσλ, κνιπζκαηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ δεηγκάησλ. Πην αλαιπηηθά ην έξγν ηεο δηαθίλεζεο ζα 

πεξηιακβάλεη: 

 Απζεκεξφλ δηαθίλεζε κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο  κεηαθνξάο ζε 4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο  ( 2 - 8°C, 

20-24°C, -20 έσο -35°C, +37°C ή/θαη -70°C) εληφο ιίγσλ σξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ( 

αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ, δηαγλσζηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ δεηγκάησλ), απφ/πξνο Μνλάδεο Τγείαο 

Αζελψλ Υαιθίδαο, Κνξίλζνπ, Θεζζαινλίθεο, Ζξαθιείνπ θαη Αιεμαλδξνχπνιεο, θαη κεηαθνξά  απφ/πξνο 

Κ.Σ.Δ.Λ., Αεξνδξφκην «ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟ, Ληκάλη Πεηξαηά θαη Ληκάλη  Ραθήλαο Αηηηθήο. (Ο 

αλάδνρνο δύλαηαη λα θάλεη ρξήζε ηεο παξνρήο δσξεάλ κεηαθνξάο αίκαηνο από αεξνκεηαθνξείο) 

 24σξε θάιπςε , 365 εκέξεο ηνλ ρξφλν θαη άκεζε θάιπςε ησλ επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ 

 

2. Όρεκα κεηαθνξάο 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή ζηφιν νρεκάησλ  γηα λα θαιχςεη ηηο επείγνπζεο θαη κε αλάγθεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ απ΄ φια ηα ζεκεία παξαιαβήο-παξάδνζεο. Σα νρήκαηα  κεηαθνξάο 

πξέπεη λα  ππφθεηληαη ζηνλ Ν. 3534/07 θαη  ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ. 

 

Σν φρεκα λα είλαη θιηκαηηδφκελν, ε δε θαζαξηφηεηα/απνιχκαλζε λα γίλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη κε 

βάζε ηηο νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε βηνινγηθνχ πιηθνχ.  

 

ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε δηαξξνήο βηνινγηθνχ πιηθνχ ην φρεκα πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα απνιπκαλζεί άκεζα 

πξηλ ηελ επφκελε ρξήζε.  

Δληφο ηνπ νρήκαηνο απαγνξεχεηαη:  
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 Ζ κηθηή θφξησζε κε άιια είδε 

 Ζ είζνδνο θαη παξακνλή ζην φρεκα άιισλ αηφκσλ πιελ ηνπ νδεγνχ 

 Σν παξθάξηζκα ζε αθχιαρηα ζεκεία 

 Ζ ρξήζε ζπζθεπψλ κε θιφγα 

Δίλαη ζηελ δηαθξηηή επρέξεηα ηεο επηηξνπήο λα δεηήζεη επηηφπην έιεγρν ησλ νρεκάησλ ζηελ θάζε ηεο ηερληθήο 

αμηνιφγεζεο. 

(Να θαηαηεζεί ιίζηα νρεκάησλ πνπ ζα αλαιάβεη ην έξγν θαη νη αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο θαηαιιειόηεηαο) 

 

3. Δμνπιηζκφο νρήκαηνο 

O εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηέηνην ηξφπν πνπ δελ ζα επεξεάδεη ηελ αθεξαηφηεηα 

θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ νδεγνχ, ηνπ κεηαθεξφκελνπ πιηθνχ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεη ηελ ηαθηηθή απνιχκαλζε θαη 

θαζαξηφηεηα ηνπ.  

 

3.1 Θάιακνη ζπληήξεζεο βηνινγηθψλ πιηθψλ 

Ο ζάιακνο ζπληήξεζεο πξέπεη λα επηηπγράλεη ηα ελδεδεηγκέλα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο γηα θάζε είδνο βηνινγηθνχ 

πιηθνχ (Πίλαθαο ΗΗΗ) θαη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε κφλσζε πνπ ζα επηηξέπεη ηελ δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληνινγηθέο ζπλζήθεο.  

Ζ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα επηθπξψλεηαη κε ηαθηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο. Δάλ 

θαη εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ςπθηηθψλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηα κέζα απηά δελ πξέπεη λα έξρνληαη 

ζε επαθή κε ην κεηαθεξφκελν βηνινγηθφ πιηθφ.  

Ο ζάιακνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο:  

 

 Απφ ηνλ Π.ΟΤ. γηα ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζεξκν-επαίζζεησλ βηνινγηθψλ πιηθψλ 

 

 Καηά ADR γηα ηε κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ βηνινγηθψλ πιηθψλ  

 

(Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά ηνπ θαηαζθεπαζηή) 

 

Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ απφ θαη πξνο ην φρεκα - πξνθεηκέλνπ ε ςπθηηθή αιπζίδα λα παξακείλεη 

ζηαζεξή – ν αλάδνρνο πξέπεη λα θάλεη ρξήζε  κφλν εηδηθψλ θνξεηψλ κέζσλ θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά 

βηνινγηθνχ πιηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθά (ζηαζεξφηεηα, κφλσζε) αλάινγα ηνπ ζαιάκνπ ζπληήξεζεο.  

 

3.2 Παξαθνινχζεζε ζεξκνθξαζίαο 

Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη  κε πηζηνπνηεκέλεο ζπζθεπέο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Σν θαηαγξαθηθφ πξέπεη είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε ζεκείν πξνζβάζηκν γηα ζπλερή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ νδεγφ ηνπ 

νρήκαηνο, κε νζφλε ςεθηαθψλ ελδείμεσλ, ζπλαγεξκφ θαη δπλαηφηεηα 24σξεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο. Σα δεδνκέλα 

ηεο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα ζηελ Τπεξεζία άκεζα θαη αλαδξνκηθά φπνηε απηά δεηεζνχλ γηα 

αμηνιφγεζε.  

ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζα 

πξέπεη απηφ λα δεηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία.   

(Να θαηαηεζεί ε ζρεηηθή εθηύπσζε ηνπ θαηαγξαθηθνύ γηα ηελ ηαπηόρξνλε κεηαθνξά ζε  4 δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο) 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ.  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 
Ολικό αίμα 2-6οC  
Ερυθροκύτταρα 2-6οC 
Αιμοπετϊλια – Κοκκιοκύτταρα 20-24οC 
Πλϊςμα πρόςφατα κατεψυγμϋνο -20 ϋωσ -35οC 
Δείγματα πλϊςματοσ / ορού 2-8οC / -20 ϋωσ -35οC/ -70οC * 
Μυελόσ των οςτών 15-25οC 
Προγονικϊ αιμοποιητικϊ κύτταρα 2-8οC 
Δείγματα ομφαλοπλακουντιακού αίματοσ 2-8οC 
Καλλιϋργειεσ  15-25οC/ 37οC* 
Βιοψίεσ 15-25οC/ 37οC* 
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Φαρυγγικό επίχριςμα  2-8οC 
Ε.Ν.Υ., πτύελα, ούρα και ϊλλα βιολογικϊ υγρϊ  2-8οC/ 15-25οC * 
Νουκλεϊκϊ οξϋα (DNA, RNA) 15-25οC * 

*ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην είδνο θαη ην πξσηφθνιιν ηεο επηζηεκνληθήο 

δνθηκαζίαο. 

 

3.3  Δηδηθφο εμνπιηζκφο 

3.3.1 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ (φπσο πρ. δηαξξνή) ην φρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη:  

 Ππξνζβεζηήξαο 2kg μεξάο ζθφλεο, ν νπνίνο πξέπεη λα ζπληεξείηαη εηεζίσο θαη λα δηαζέηεη εκεξνκελία 

ιήμεο ζε δηαθξηηφ ζεκείν  

 Πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο 

 Γηιέθν κε θσζθνξίδνληα ζηνηρεία 

 Υηνλναιπζίδεο 

 Κνπηί πξψησλ βνεζεηψλ 

 Απνξξνθεηηθφ πιηθφ 

 Νεξφ 

 Απνιπκαληηθφ κε βάζε ην ριψξην 

 Αληηζεπηηθφ ρεξηψλ 

 Κνιιχξην καηηψλ 

 Γάληηα κηαο ρξήζεσο 

 Γάληηα γηα ρξήζε ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

 Πξνζηαηεπηηθά γπαιηά 

 Μάζθα κηαο ρξήζεο 

 Γνρείν θιηληθψλ απνξξηκκάησλ 

 

3.3.2 Γηα κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηελ δηαθίλεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ θαη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο GPS κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηφζν ηεο 

γεσγξαθηθήο ζέζεο φζν θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθά ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληεξήζεο.  

(Να θαηαηεζεί  ε ζρεηηθή εθηύπσζε GPS πνπ ζα απεηθνλίδεη ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηηο ηέζζεξηο 

ζεξκνθξαζίεο ησλ ζαιάκσλ ζεξκνζπληήξεζεο) 

4. πζθεπαζία 

4.1  Αζθνί αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ  

Όηαλ απαηηείηαη ε ζπζθεπαζία αζθψλ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ απηνχ πξέπεη λα γίλεηαη ε ρξήζε πηζηνπνηεκέλσλ 

δνρείσλ κεηαθνξάο αίκαηνο/πιάζκαηνο/αηκνπεηαιίσλ κε ηζρπξή κφλσζε γηα δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο 

αλεμάξηεηα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Σν ρξεζηκνπνηνχκελν ςπθηηθφ πιηθφ γηα ηηο κνλάδεο νιηθνχ 

αίκαηνο/εξπζξψλ/πιάζκαηνο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνπο κεηαθεξφκελνπο αζθνχο. 

εκείσζε: Η ρξήζε θνξεηώλ μπγείσλ από θνηλό θειηδόι δελ ζπληζηάηαη από ηνλ ΠΟΤ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά 

αίκαηνο θαη παξαγώγσλ ηνπ 

Σα παξαζθεπάζκαηα αηκνπεηαιίσλ είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ε ζεξκνθξαζία ησλ αηκνπεηαιίσλ πξέπεη λα δηαηεξείηαη φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηε 

ζπληζηψκελε ζεξκνθξαζία απνζήθεπζεο, πνπ είλαη +20
ν
C έσο +24

ν
C (κέζε ζπληζηψκελε ζεξκνθξαζία +22

ν
C) θαη ν 

ρξφλνο κεηαθνξάο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 24 ψξεο. 

ρεηηθάκε ηε ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ αξρέγνλσλ αηκνπνηηηθψλ θπηηάξσλ, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη γεληθέο 

ζπλζήθεο πξνζαξκνζκέλεο ζη΄ο αλάγθεο ηνπ θάζα κεηαθεξφκελνπ αλζξσπίλνπ ηζηνχ. 

4.2 Γείγκα  

α. Πξσηνηαγήο ζπζθεπαζία / πεξηέθηεο 

α.1 Μνιπζκαηηθφ πιηθφ: Ο πεξηέθηεο ηνπνζεηείηαη ζε πηζηνπνηεκέλν ζάθν κηαο ρξήζεσο, κε εξκεηηθφ θαη κφληκν 

θιείζηκν, πνπ αλνίγεη κφλν κε ζρίζηκν πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί ην δείγκα. Ο ζάθνο λα έρεη δχν  ζήθεο κηα γηα 

ην δείγκα θαη κηα γηα ην ζπλνδεπηηθφ παξαπεκπηηθφ.  

εκείσζε: To παξαπεκπηηθό δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ πεξηέθηε 
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α.2 Γπλεηηθά κνιπζκαηηθφ: Χο άλσ.  

Πνιινί πεξηέθηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θνηλή ζπζθεπαζία εάλ θαη εθφζνλ είλαη κεξηθψο απνκνλσκέλνη 

κεηαμχ ηνπο.  

α.3 ε πεξίπησζε κεηαθνξάο πγξνχ δείγκαηνο, ν πεξηέθηεο (είηε πξφθεηηαη γηα κνιπζκαηηθφ πιηθφ είηε γηα δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθφ) πξέπεη λα ηπιίγεηαη αξρηθά κε επαξθή πνζφηεηα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ ηθαλή λα απνξξνθήζεη φιν ηνλ 

φγθν ηνπ κεηαθεξφκελνπ πγξνχ δείγκαηνο θαη λα ην κεηαηξέςεη ζε γέιε, ζε πεξίπησζε ξήμεο ηνπ πεξηέθηε.  

β. Γεπηεξνηαγήο ζπζθεπαζία 

ηε ζπλέρεηα ν πεξηέθηεο ή νη πεξηέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ πηζηνπνηεκέλν δνρείν κεηαθνξάο πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, κε εξκεηηθφ θιείζηκν θαη θαηάιιειε αληνρή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

βηνινγηθνχ  πιηθνχ.  

Όιεο νη αλσηέξσ ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηελ κεηαθνξά κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά 

κνιπζκαηηθψλ νπζηψλ (δηαγλσζηηθά) λα έρνπλ αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο -40∘C έσο 55∘C θαη πίεζε έσο 95kPa θαη λα 

θέξνπλ εμσηεξηθά ζήκαλζε επηθηλδπλφηεηαο (βηνινγηθά επηθίλδπλν). 

(Να δεηνύληαη ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά) 

 

5. Έγγξαθα κεηαθνξάο  

Ζ εηαηξεία κεηαθνξάο λα εθδίδεη κε επζχλε ηεο νπνηαδήπνηε παξαζηαηηθά, θνξησηηθέο θαη άιια απαξαίηεηα έγγξαθα 

γηα ηε κεηαθνξά.  

Απαξαίηεηα έγγξαθα γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε βηνινγηθνχ πιηθνχ:  

 Δηδηθφ ηξηπιφηππν έγγξαθν κεηαθνξάο, ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία απνζηνιέα θαη 

παξαιήπηε, είδνο/πνζφηεηα/φγθνο/ ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαθεξφκελνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε 

κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ θαη δπλεηηθά κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ ην ηξηπιφηππν πξέπεη λα αλαθέξεη ηελ 

ζπζθεπαζία θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ βηνινγηθνχ πιηθνχ κε βάζε ηελ λνκνζεζία πεξί επηθηλδπλφηεηαο.   

 Γειηίν αηπρήκαηνο 

 Γξαπηέο νδεγίεο θφξησζεο, κεηαθνξάο θαη εθθφξησζεο 

 Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο θαηά ADR ηνπ νδεγνχ 

 

(Να θαηαηεζνύλ ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά) 

 

6. Πξνζσπηθφ κεηαθνξάο 

Ο αλάδνρνο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθή πξνζσπηθφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν γηα ην είδνο ηνπ έξγνπ .Σν ππεχζπλν 

πξνζσπηθφ γηα ηελ κεηαθνξά βηνινγηθνχ πιηθνχ λα είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ζηηο κεηαθνξέο βηνινγηθνχ 

πιηθνχ. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:  

 Σελ ζπλερή ηνπ επηκφξθσζε κε βάζε ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη ηε 

ζρεηηθή πηζηνπνίεζε ηνπ απφ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

 Σηο ζπλζήθεο ρεηξηζκνχ, κεηαθνξάο θαη ζεξκνθξαζίαο αλά είδνο βηνινγηθνχ πιηθνχ 

 Σνπο θαλφλεο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ 

 Σνπο εθηηκψκελνπο θηλδχλνπο θαηά ηελ κεηαθνξά θάζε θαηεγνξίαο βηνινγηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη ηελ 

δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο.   

(Να θαηαηεζνύλ ηα αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο) 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΩΝ 

 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΗΜΑΣΟ,  

ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ & ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

ΑΠΟ-ΠΡΟ ΚΟΣΟ/ΑΠΟΣΟΛΖ 

 ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΑΘΖΝΧΝ  

1ε κεηαθνξά εκεξεζίσο 23€ 

2ε κεηαθνξά εκεξεζίσο 20€ 

3ε κεηαθνξά εκεξεζίσο 18€ 

4ε κεηαθνξά εκεξεζίσο 15€ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ (ΔΚΔΑ,ΘΡΗΑΔΗΟ, 

ΚΔΓΤ ΒΑΡΖ) 

26€ 

ΚΣΔΛ 28€ 

ΛΗΜΑΝΗ ΡΑΦΖΝΑ 50€ 

ΛΗΜΑΝΗ ΠΔΗΡΑΗΑ 25€ 

ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ 45€ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΚΟΡΗΝΘΟΤ 60€ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΥΑΛΚΗΓΑ 60€ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 50€ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 50€ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 50€ 

ΝΤΥΣΔΡΗΝΑ (Γεπηέξα-Κπξηαθή 10κ.κ.-6π.κ.) 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ/ΑΣΣΗΚΖ,ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ,ΚΣΔΛ,ΛΗΜΑΝΗ 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

40€ 

ΑΡΓΗΑ (φιν ην 24σξν) ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ/ΑΣΣΗΚΖ,ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ,ΚΣΔΛ,ΛΗΜΑΝΗ 

ΠΔΗΡΑΗΑ 

1ε κεηαθνξά εκεξεζίσο 

2ε κεηαθνξά εκεξεζίσο 

3ε κεηαθνξά εκεξεζίσο 

4ε κεηαθνξά εκεξεζίσο θαη 

άλσ 

45€ 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΟΛΤΜΑΣΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Γηαγλσζηηθά θαη κνιπζκαηηθά δείγκαηα 2€/δείγκα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (ΣΔΤΓ) 

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

γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 

 

Μέξνο I: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηηε ηελ αλαζέηνπζα αξγή/αλαζέηνληα Φνξέα
1
 θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

 

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

- Ολνκαζία: [ ] 

- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ : […….. ] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [……. ] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [….] ] 

- Σειέθσλν: […….] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [ …..] 

-Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): […….] 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [….. ] 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [……] 

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

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

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

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ 

ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά ηηε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [ ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ  ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ  εζληθφ  αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη 

[ ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [ ] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
2
: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

[ ] 

[ ] 

[ ] 

                                            
1 

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (ol) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
  

2 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
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Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[ ] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε
3
; 

 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη' 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
4
 ή πξνβιέπεη 

ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην   

πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεοαπαζρφιεζεο; 

 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία  

ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία  ή   

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη 

απαζρνινχκελνη. 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] 

[ ] 
[....] 

 

                                            
3Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (EEL 124ηεο 

20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 

10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 

 νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 
ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ 

νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα 

επξψ. 

4Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. 
5
Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

(πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε   ζηα   ππφινηπα   ηκήκαηα   ηεο παξνχζαο 

ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 

ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο,  ζπκπιεξψζηε ην  κέξνο  V  

θαηά πεξίπησζε,    θαη    ζε    θάζε    πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI. 

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 

πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β)   Δάλ ην  πηζηνπνηεηηθφ  εγγξαθήο  ή   ε πηζηνπνίεζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 

εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 

θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν
5
: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ 

α) [ ...... ] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[. .... ][. ... ][. .. ][. ... ] 

 

γ) [ ..... ] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 
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6 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

ζην κέξνο IV, ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθόζνλ  απηό   απαηηείηαη   ζηε   ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 

 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο  αζθάιηζεο  θαη 

θφξσλ  ή  λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε    νπνηνδήπνηε    θξάηνο    κέινο    απηή 

δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

ε) [] Ναη [] Όρη 

(δηαδηθηπαθή   δηεύζπλζε,   αξρή   ή   θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

η ..... ][. ... ][. .. ηη ..... ; 

Σξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο
6
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο 

νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ  νηθνλνκηθνχ θνξέα     ζηελ     

έλσζε     ή     θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο,  ππεχζπλνο γηνη 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο: 

γ)     Καηά    πεξίπησζε,     επσλπκία    ηεο ζπκκεηέρνπζαο 

έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α): [ ...... ] 

 

 

β): [ ......] 

 
γ): [….] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο   ή ησλ ηκεκάησλ 

γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη 

πξνζθνξά. 

[ ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 
Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 
Σειέθσλν: [……] 
Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 
Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, 

ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
7 

 

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

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
8
· 

2. δσξνδνθία
9
,
10

· 

3. απάηε
11

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
12

· 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
13

· 

6. παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ
14

. 

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπ
15

 ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

[] Ναη [] Όρη 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά,      αλαθέξεηε:      (δηαδηθηπαθή 

                                            
7χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
8Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο (EEL 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
9χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) αλαθέξεηαη σο "δηαθζνξά". 
10Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EEC 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (EEL 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ' απηήλ 

Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
11Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EEC 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε ηεο ύκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ησλ 

Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθώλ κε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
12Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EEL 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ 

ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
13Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (EEL 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) "Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο". 
14Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (EEL 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθήλνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

15Ζ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ) 
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εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[  . . .  ][…][…][..]
16 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
17

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[ Lζεκείν-(-α): [ ], ιφγνο(-νη): [ ] 

 

 

 

β) [ ......] 

 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [ ... ] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

 

Δάλ ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά,    αλαθέξεηε:      (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, 

αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

[  . . .  ][…][…][..]
18 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε     ζρεηηθνχ     ιφγνπ     απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
19

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ   λαη,    πεξηγξάςηε   ηα    κέηξα   πνπ 

ιήθζεθαλ
20

: 

[ ..... ] 

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Πιεξωκή θόξωλ ή εηζθνξώλ θνηλωληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
21

, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 

ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο; 

[] Ναη  []  Όρη 

Δάλ φρη αλαθέξεηε: 

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

ΦΟΡΟΗ ΔΗΦΟΡΔΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

α ) [ … ] ·  α)[ ... ]· 

β)[ .... ] β)[ ... ] 

                                            
16Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
17Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
18Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
19Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί 

λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
20Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη' εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα 

θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
21

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην) 
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γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 

ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληνο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο
22

;
 

γ.1) [] Ναη [] Όρη γ.1) [] Ναη [] Όρη 

 

 

-[] Ναη []Όρη 

 

 

-[] Ναη [] Όρη 

 

[…..]· 

 

-[ ... ]· 

 

[…...]· 

 

-[ ... ]· 

 

2)[ ...... ]· 

 

2)[ ...... ]· 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[ .... ] 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[ .... ] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ)
23

: 

 

[…..] […...][…..] 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

 

Πιεξνθνξίεο      ζρεηηθά      κε      πηζαλή 

αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόληωλ ή 

επαγγεικαηηθό παξάπηωκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ    

πεξηβαιινληηθνχ,    θνηλσληθνχ    θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ
24

; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 

ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

                                            
22εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ 

ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή /θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά 

ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 

νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε 

αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
23Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
24

Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην 

άξζξν 18 παξ. 2 
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πνπ 

ιήθζεθαλ: [ ................. ] 

Βξίζθεηαη    ν    νηθνλνκηθφο    θνξέαο    ζε 

νπνηαδήπνηε       απφ      ηηο       αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
25

 : 

α) πηψρεπζε, ή 

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή 

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ή 

δ)   ζε   νπνηαδήπνηε   αλάινγε   θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα   απφ   παξφκνηα   δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη 

λαεθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε 

ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
26

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-[ ...................... ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζασ 
ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *. ........ +*…….+*……+.  

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
27

; 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[ ........ ] 

Έρεη    ζπλάςεη    ν    νηθνλνκηθφο    θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[ ...... ] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο; 

                                            
25Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) 
26Άξζξν 73 παξ. 5. 
27Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010. 
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[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[ ] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
28

, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

 

Δάλ   λαη,   λα   αλαθεξζνχλ   ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

[…………….] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο
29

; 

 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

[ ] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα
30

 θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα 

ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο; 

 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

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

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο; 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 
 

[ ..... ] 

                                            
28Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
29Πξβι. άξζξν 48. 
30 Ζ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο EE 2016/7) 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ’ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα α ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη: 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο uόvov όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζηα   ζρεηηθά   

επαγγεικαηηθά   ή   εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζεο
31

; ηνπ: 

 

Δάλ    ε    ζρεηηθή    ηεθκεξίσζε    δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[...] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 

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

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο: 

                                            
31 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ. 
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εγθαηάζηαζεο ηνπ 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[...] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [. .. ] 

 

[. ... ][. . ] 

 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή 

ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [. .. ][ .... ][ ... ; 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [. .. ][ .... ][ ... ; 
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Μέξνο V: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε I - IV αλσηέξσ 

είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
32

, εθηόο εάλ: 

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

πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
33

. 

 

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

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζε κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο I, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληύπνπ Τπεύζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 

                                            
32

Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 
33 

Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο *διαδικτυακή διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα 
ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη. 
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