
 

                        

EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

3εΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ(ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ                                          ΚΑΣΔΡΗΝΖ:26-9-2019 

 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ                ΑΡ.ΠΡΧΣ:15663 

Σαρ. Γ/λζε:  6ν ρηι. Καηεξίλεο –Αξσλά Σ.Κ.60100 

Αξκφδην Σκήκα: Πξνκεζεηψλ 

Ο πξνΐζηάκελνο Γεκνπνχινπ Βαζηιηθή 

Ο ζπληάμαο ίκνπ Αλαζηαζία 

Πιεξνθ.: 

Σειέθσλν: 

2351350347 

2351352849   

FAX: 2351350102   

Email:  Promith1@1142.syzefxis.gov.gr   

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ    Αξηζκ .23/2019 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ:ΑΡ.ΔΖΓΖ : 79730 

Γηα ηελ αλάδεημε  πξνκεζεπηψλ  πξνκήζεηαο  ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

 

ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Φνξέαο Γηελέξγεηαο – Γηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ  είλαη ην : Γεληθφ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο-Φπρηαηξηθφο-Σνκέαο. 

Γηεχζπλζε έδξαο: 6ν ρηι. Καηεξίλεο-Αξσλά  

Σειέθσλν  (2351352849) 2351350347 

fax (2351350102)  

Αξκφδην ηκήκα :Πξνκεζεηψλ     

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ TO 

ΚΖΜΓΖ:27-9-2019  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ 

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖ 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ 

(PORTAL) ΣΟΤ 

ΔΖΓΖ: 30-9-2019 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ     

1-10-2019 

 

 

ΚΧΓΗΚΟ CPV39830000-9 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ:ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ 

ΤΝΟΛΗΚΟ  Πξνυπνινγηζκφο 

Γαπάλεο   ΓΔΝΗΚΟΤ            

ΝΟ/ΜΔΗΟΤ ΚΑΣΔΡΗΝΖ 92304,56€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ –  

74.439,16€ρσξίο ΦΠΑ)                         

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

…150…ΖΜΔΡΔ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗA                   

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ    

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟY 

 24-10-2019 ΧΡΑ 11:00 Π .Μ. 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ  

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

11-10-2019 ΧΡΑ 00:01  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  ΛΖΞΖ 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

20-10-2019  ΧΡΑ17:00 κκ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΣΔΤΓ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΄) 

ΥΔΓΗΟ 

ΤΜΒΑΖ 

 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ E ΄) Α)ΥΔΓΗΟ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 2% X.ΦΠΑ.  

Β)ΥΔΓΗΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  

ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 5%   ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ ΄) 

mailto:Promith1@1142.syzefxis.gov.gr


Γηαθήξπμε Αξηζκ.:23/2019 

 

 ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Έρνληαο ππφςε: 

Α. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:  

1.ηνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ θαη νη ηξνπνπνηεηηθέο 

δηαηάμεηο . 

2.Σνλ εθηειεζηηθφ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7/5-1-2016 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

3.ηνπ Ν.2741/1999( ΦΔΚ 199/α/99), «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο».  

4.ηνπ Ν 2328/1995,(ΦΔΚ159/Α/95)φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν2372/96 (ΦΔΚ29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν2414/96 (ΦΔΚ 135/Α/1996) 

άξζξν 14 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96),«Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο  αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκφζηνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ Δπξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν 3310/05 θαη ηνπ  άξζξνπ 8 ηνπ 

Ν.3414/05, 

5.ηνπ Ν.2955/01 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

6.ηνπ N.4152/2013 πεξί «Πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16εο  Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 

7.ηνπ Ν.3310/05 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ  θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ 

ζχλαςε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν3414/05 (ΦΔΚ 279/Α/10-11-2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ 

Ν 3310/05 «Μέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

8. ηνπ Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 

9. ηνπ Ν.3527/2007(ΦΔΚ 25/Α/9.2.2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ  απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

10. ηνπ Ν.3580/07 «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο  Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

11. ηνπ  Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ ηχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 68 Α/20-03-2007) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 3801/2009 ΦΔΚ 163 Α/04-09-2010». 

15. Σνπ Ν. 3846/2010 ( Α΄66) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

16. Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ 

θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο θαη ηηο ζρεηηθέο 

εγθπθιίνπο».  

17. ηνπ Ν.3867/3-8-2010 (ΦΔΚ128/3-8-2010) άξζξν 27 παξ.12 «εμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ 

δηαγσληζκψλ». 

17. ηνπ Ν. 3886/30-09-2010 (ΦΔΚ 173/Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ –Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989/(L395)…………………..ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 

335)».  

18. ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ-Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Ν. 3588/2007(Πησρεπηηθφο θψδηθαο) - Πξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία 

εμπγίαλζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

19.ηνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/02-03-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

20. ηνπ Ν.4052/2012 (ΦΔΚ 41/01-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο …….ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο». 

21. ηνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51/12-03-2012) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο». 

22. ηνπ Ν.4155/2013 (ΦΔΚ 120/29-05-2013) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

23. ηνπ N.4250/2014 (ΦΔΚ 74/A/2014) «Γηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ πξνζψπσλ, Τπεξεζηψλ 

Γεκνζίνπ ηνκέα-Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/92 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο.  

Β. Σηο απνθάζεηο-έγγξαθα:  



24.Σελ Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΔΚ2677/Β) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ       πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». (Δ..Ζ.Γ.Ζ)». 

25. Σελ αξ.29/27-8-2019  Θέκα 10ν   απφθαζε Γ.. γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ πξνκήζεηαο  «ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ  

ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ». 

26.Σελ αξ.121/2019 Ννκηθή δέζκεπζε κε ΑΓΑ:ΧΟΓ34690ΒΣ-48Λ. 

Γηα πιεξνθνξίεο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ, φιεο ηηο εξγάζηκεο 

κέξεο θαη   ψξεο 8:00 κε 14:30 θαη ζηα ηειέθσλα 2351350347,2351352849  θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.psynpo.gr. 

            ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη : ε πξνκήζεηα δηάθνξσλ πξντφλησλ   θαζαξηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γεληθνχ  

Ννζνθνκείνπ Καηεξίλεο-ςπρηαηξηθνχ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ:   24-10-2019      ΏΡΑ 11:00π.κ.  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:   11-10-2019 σξα  00:01 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ:  20-10-2019 17:00 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ: ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ www.promitheus.gov.gr TOY E..Ζ.ΓΖ.. 

ΔΗΓΟ ΤΜΒΑΖ :ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΖ ΑΠΟΡΡΔΟΤΑ ΤΜΒΑΖ:ΔΝΑ (1) ΔΣΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΣΖ κε δηθαίσκα 

παξάηαζεο 3 κελψλ.  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 92.304,56€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 74.439,16€ρσξίο ΦΠΑ)                        

ΓΖΜΟΗΔΤΔΗ:1-10-2019 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΟ ΚΖΜΓΖ  :  27-9-2019 

 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ (PORTAL) ΣΟΤ ΔΖΓΖ: 30-9-2019. 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχζεθε ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ :27-9-2019 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχζεθε ζηνλ ειιεληθφ ηχπν ηελ : 1-10-2019 

  ΜΔΡΟ Α΄: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΑΡΘΡΟ 1ν 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα  πξνηφλησλ θαζαξηζκνχ ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή Πεξηγξαθή ηεο 

δηαθήξπμεο. 

Σν θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζα είλαη ε ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή). 

Οη πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα ησλ δεηνπκέλσλ εηδψλ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β΄. 

Δίλαη δπλαηή ε πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο θάζε είδνπο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

ΑΡΘΡΟ 2ν Οξηζκνί 

Αλαζέηνπζα Αξρή 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο-Φπρηαηξηθφο ηνκέαο 

Γηαθήξπμε 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην 

 Μέξνο Α΄: Γεληθνί Όξνη Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ. 

Παξάξηεκα Α΄: Πεξηγξαθή δεηνχκελσλ εηδψλ – Πνζφηεηεο, 

Παξάξηεκα Β΄: Πξνδηαγξαθέο – Δηδηθνί Όξνη, 

Παξάξηεκα Γ΄: Τπφδεηγκα  ζπκπιήξσζεο Σερληθήο & Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, 

Παξάξηεκα Γ΄: Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, 

http://www.psynpo.gr/


Παξάξηεκα Δ΄:  ρέδην ζχκβαζεο θαη 

Παξάξηεκα  η΄: ΣΔΤΓ (Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο) 

Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ.Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. 

Οηθνλνκηθφο Φνξέαο.Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη 

πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Δθπξφζσπνο.Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί 

λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, 

ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

Αληίθιεηνο.Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ 

(νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο 

επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. 

Πξνκεζεπηήο.Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε 

δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. 

Καηαθχξσζε.Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ Πξνκεζεπηή. 

χκβαζε.Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο 

θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ 

ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

πκβαηηθά ηεχρε.Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνκεζεπηή ηεο πξνκήζεηαο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή θαη δ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή. 

Πξνυπνινγηζκφο.     Ζ εγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ είδνπο. 

πκβαηηθφ Σίκεκα  Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. 

ΑΡΘΡΟ 3ν Αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καηεξίλεο-ςπρηαηξηθφο ηνκέαο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη ειεθηξνληθφ αλνηθηφ δηαγσληζκφ, 

πξνυπνινγηζκνχ   92304,56 €, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα «ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ», κε θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.  

ΑΡΘΡΟ 4ν ηνηρεία αλαζέηνπζαο αξρήο 

Αλαζέηνπζα Αξρή: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ–ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: 6ν ρηι. Καηεξίλεο-Αξσλά 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο παξέρεη ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

Σειέθσλα επηθνηλσλίαο: 2351352849-2351350347 

E-mail: promith1@1142.syzefxis.gov.gr 

Fax: 2351350102 

ΑΡΘΡΟ 5ν Γεκνζηφηεηα 

Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη αλαξηεζεί: 

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα, www.diavgeia.gov.gr 

ην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ  πκβάζεσλ www.eprocurement.gov.gr 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ www.psynpo.gr 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε: 

ηηο εθεκεξίδεο: : 

ΖΥΧ  ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΟΛΤΜΠΗΟ ΒΖΜΑ 



ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

ηα Δπηκειεηήξηα: 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ 

Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο 

Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Καηεξίλεο 

 Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΣΓΔΗΑ) θαη ζηνλ ηζηφηνπν 

http://www.eprocurement.gov.gr (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ. .) 

ΑΡΘΡΟ 6o Σξφπνο ιήςεο εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ –Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο 

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 

– δηεπθξηλίζεσλ, 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.Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνληεο θνξείο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηπρφλ ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν έμη (6) κέξεο πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ.Ζ Αλαζέηνπζα 

Αξρή δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα Δ. .Ζ.ΓΖ. ..εκεηψλεηαη φηη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί 

εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη ηαπηφρξνλα θαη 

ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ φζνη 

δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ. .Ζ.ΓΖ. . - Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr).Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε 

πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

ΑΡΘΡΟ 7ν Υξφλνο- Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

ΔΖΓΖ κε εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 11-10-2019  θαη ψξα 00.01 π.κ., κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ  20-10-2019 θαη ψξα 17:00κ.κ. πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ 

θάθειν ζηνλ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 79730 ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην Ν 4155/2013(ΤΔΚ/Α/29-5-2013), ζην άξζξν 

11 ηεο ΣΑ Π1/2390/2013 (ΤΔΚ 2677/η.Β/21-10-2013) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ ΖΓΖ )» θαη ζηα άξζξ. 36-37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 8ν Υξφλνο – Σφπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

Ζ  ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη  ζηηο 24-10-2019  θαη ψξα 11.00 π.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.        

ΓΔΗΓΜΑΣΑ -ΚΑΣΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΔΗΓΟΤ 

Όινη νη πξνζθέξνληεο επί πνηλή απφξξηςεο πξέπεη καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο λα θαηαζέζνπλ δείγκαηα ΓΧΡΔΑΝ   ή 

πξνζπέθη ζε πεξίπησζε κεγάινπ φγθνπ ,ηα νπνία ζα γίλνληαη απνδεθηά κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Δπίζεο ηα δέηγκαηα ή πξνζπέθη πξέπεη  λα αλαθέξνπλ ηνλ α/α  ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ νλνκαζία ηνπ είδνπο ζηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ, ψζηε λα αμηνινγεζνχλ.  

 Γηα ηα απνξξππαληηθά- ραξηηθά- ζαθθνχιεο ζα δνζνχλ νπσζδήπνηε δείγκαηα γηα  δνθηκή.  

 
Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ 

νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή  ε  αιιαγή  ηνπ  εξγνζηαζίνπ  κε  

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ.  

ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ 
ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπ, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ΄ απηψλ ηελ έλδεημε 
«πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». Ζ έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ 
απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ .       
 

ΑΡΘΡΟ 9ν Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

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

εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή 

ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ (ΔΟΦ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4412/2016. 



Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Φζηφζν, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ 

φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή 

κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. 

ηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε 

ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10ν Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ  

ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν. 

Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ (ππφ)θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Σερληθή πξνζθνξά. 

Δληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο. 

Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ: 

Σα θπζηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά. 

Α.Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, 

ρσξίο Φ.Π.Α., ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ PDF θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Β.Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 

Γ.Σππνπνηεκέλν Έληππν Σπεχζπλεο Γήισζεο (TEYΓ), θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016 

ζπκπιεξσκέλν ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΄. Ζ εκεξνκελία ηνπ ΣΔΤΓ πξέπεη λα είλαη εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ 

εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ (δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ 

αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ). ν απαηηνχκελν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο ππνγξάθεηαη, επί εηαηξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ‟ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν είηε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο είηε κε εηδηθή 

αηνκηθή εμνπζηνδφηεζε ηνπ πξνέδξνπ ή δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ. 

Γ.Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, ήηνη ηελ έλαξμε επηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο. 

Σα λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά: 

Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ α, β, γ θαη δ ηνπ παξφληνο άξζξνπ .  Γηεπθξηλίδεηαη φηη:       Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ, θαζψο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ηεο δηαθήξπμεο ππνγξάθνληαη, επί εηαηξηψλ (Δ.Π.Δ., Η.Κ.Δ.), θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν απ‟ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ή απφ ηνπο ηδίνπο. Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ Α.Δ. ε ππνρξέσζε κε ηειεζίδηθεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 ηνπ Ν. 

4412/2016.Όζνλ αθνξά ζηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 

Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ.: 

 α

) 

Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα 

αλαθέξνληαη νη γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 β

) Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε ηζρχνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα Δ.Π.Δ. & Η.Κ.Δ.:  

  

Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα  

αλαθέξνληαη  νη  γελφκελεο  ηξνπνπνηήζεηο  ηνπ  θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ  ζπκθσλεηηθνχ  ηεο εηαηξείαο. 

  Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ν/νη δηαρεηξηζηήο/εο ηεο εηαηξείαο 

Πξνθεηκέλνπ γηα πξνζσπηθή εηαηξεία (Ο.Δ., Δ.Δ.): 

 Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΖ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη 

γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 

Οη  πλεηαηξηζκνί: 



Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο ππεχζπλεο δειψζεηο 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ. . ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε Πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε 

πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο 

έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη. 

  Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά 

ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. 

χκθσλα κε ηνλ Ν.4250/2014, ηα έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ 

απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε.  

Γηα ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Γεκφζηα Αξρή, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε πξνζθφκηζε απινχ θσηναληηγξάθνπ, ελψ γηα ηα 

έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Ηδησηηθφ Φνξέα, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε πξνζθφκηζε θσηναληηγξάθνπ απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν .  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη φια ηα άιια ζηνηρεία θαη έγγξαθα ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-

ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί / ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή. Χο ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ δεκφζηεο αξρέο ή άιινπο θνξείο.Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη 

ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ 

απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. (Άξζξν 79, παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016). 

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεχζπλσλ δειψζεσλ κε αλαιεζέο ή αλαθξηβέο πεξηερφκελν. 

ΑΡΘΡΟ 11ν Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο 

Ο πξνζσξηλφο Πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά εληφο 10 εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Σα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: 

α) Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ 

Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 

δφιηαο ρξεσθνπίαο. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) 

θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη 

ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, 

θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο 

άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

β)Οη αιινδαπνί: 

Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, 

έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 

Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ή ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. α δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ 

πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 



Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ 

νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

γ)Σα λνκηθά πξφζσπα / ζπλεηαηξηζκνί (εκεδαπά ή αιινδαπά): 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα. 

Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ 

ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο 

θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο 

αλάινγεο θαηαζηάζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ Ηδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη 

γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016. 

Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο 

εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ 

λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο. 

δ) Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. 

ΑΡΘΡΟ 12ν Πξφζζεηνη φξνη 

Όια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη Α) πξσηφηππα ή β) επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή Γ) επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/2014.ηελ πεξίπησζε γ ζα ππνβάιιεηαη θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληα ζηελ 

νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή έσο θαη 10 εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ. 

Σα μελφγισζζα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή θαη επηθπξσκέλα απφ ην Σπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ή απφ 

επίζεκν κεηαθξαζηηθφ γξαθείν ή απφ δηθεγφξν. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Φάγεο, 

ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1497/1984 (Α 188). Πξνζθνκίδνληαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ή επθξηλή 

θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/26.3.2014. 

Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερφκελν, άιισο επηθέξνπλ θπξψζεηο.Δάλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή δελ 

εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο 

ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

 ΑΡΘΡΟ 13ν Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ   

ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 20-10-2019 θαη ψξα 17.00 π.κ. πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, 

ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά», (β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Με ηνλ φξν «(ππν)θάθεινο» 

ελλννχκε ηελ θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη απφ απηφλ κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα (φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 16 ηεο παξνχζεο). Ο ρξήζηεο 

− νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο, ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, 

επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, ζε κνξθή αξρείνπ .pdf, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ 

ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ .pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή ππνβνιή. 

Ο ρξήζηεο − νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ .pdf θαη ππνρξενχηαη λα 

ηελ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζε πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή. 



Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα 

ηνπ ζπζηήκαηνο.ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Απφ ην  χζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο δχν (2) επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ειεθηξνληθνχο (ππφ)θαθέινπο: 

(Τπν)θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά - Σερληθή πξνζθνξά» πνπ πεξηέρεη αθελφο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη αθεηέξνπ ηελ ηερληθή Πξνζθνξά, ε νπνία, ζπληάζζεηαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε 

εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή pdf, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. α 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 νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

(Τπν) θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πνπ πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά 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. α 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. 

ΑΡΘΡΟ 14ν Πεξηερφκελα ππνθαθέισλ 

ΦΑΚΔΛΟ  ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ    ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Ο θάθεινο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απφξξηςεο, ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη 

φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 11 ηεο παξνχζεο. 

ΦΑΚΔΛΟ  ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Σερληθή 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 νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν 

πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία. 

Φάθεινο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δηαηξείηαη ζηηο εμήο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ ίδηα 

ζεηξά θαη αξίζκεζε: 

Α) Πξνζθεξφκελν είδνο θαη ραξαθηεξηζηηθά, ρψξα πξνέιεπζεο εξγνζηαζην παξαγσγήο,εηαηξεία δηαθίλεζεο θιπ.. 

Τπεχζπλε δήισζε( ζε πεξίπησζε κε παξαγσγήο απφ ηνλ πξνζθέξνληα), γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο  δεηνχκελεο πνζφηεηαο είδνπο απφ 

ηνλ αξκφδην παξαγσγφ(εξγνζηάζην ή άιιε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα παξαγσγήο).  

Β) πκπιεξσκέλν ηνλ Πίλαθα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. 

Πξνζνρή: ε αλαγξαθή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο. 

ΦΑΚΔΛΟ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη, ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ΄ ηεο παξνχζαο.  

Τπελζπκίδεηαη φηη νη αλαιπηηθνί πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ρσξίο ηηκέο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά. 

ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη επίζεο ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ζα βαξχλεη ην 

θνξέα, θαζψο θαη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

  Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε 

ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.   Οη ηηκέο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ 

(πξνβιεπφκελνη θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν 

νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Ζ ζπλνιηθή ηηκή ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. Ζ ηηκή πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δαζκνί θαη θφξνη (εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α.) 

Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, έμνδα ηνπνζέηεζεο, θφζηνο αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θ.ιπ.) βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά. Ζ θαη‟ είδνο πξνζθεξφκελε ηηκή δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ 

αληίζηνηρε αλψηαηε ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο. 



Σν θξηηήξην αμηνιφγεζεο ζα είλαη ε ζπκθεξφηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).  ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΑΝΑ ΔΗΓΟ.  

Άξζξν 15ν Δρεκχζεηα 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξίζεη σο 

εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ πηπρψλ ησλ 

πξνζθνξψλ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζην Ν. 4412/2016 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο, ηδίσο ζην άξζξν 1 ηνπ Π. .. 28/2015 (Α' 34) θαη ζην 

άξζξν 24 ηνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25), θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπλαπηφκελσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ. Μπνξνχλ 

επίζεο λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, 

ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε 

ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέοδηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

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

πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ π.δ. 28/2015 (Α'34). 

ΑΡΘΡΟ 16ν Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 

Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ 

ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Οηθνλνκηθφο Τνξέαο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία 

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

ΑΡΘΡΟ 17ν ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 

Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα 150 εκέξεο, πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί (άξζξν 97 ηνπ Ν. 4412/2016) θαη' αλψηαην φξην γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο. Μεηά ηε ιήμε θαη 

ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, 

εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 

νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ 

ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ΑΡΘΡΟ 18ν ηηκέο πξνζθνξψλ – λφκηζκα 

Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα πιηθνχ δίλεηαη αλά κνλάδα , φπσο θαζνξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε.  

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη αλά είδνο. 

 ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ην Φ.Π.Α., γηα παξάδνζε ηνπ 

πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε δηαθήξπμε. 

Oη πξνζθνξέο, νη ηπρφλ νηθνλνκηθέο θπξψζεηο, νη αμηνινγήζεηο, νη θαηαθπξψζεηο θαη νηαζδήπνηε κνξθήο αμία ζα δίδεηαη κφλν ζε EURO. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή δίδεηαη ζε EURO αλά κνλάδα είδνπο. 

Πξνζθνξά γηα εγρψξην πξντφλ πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

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

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

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ νξγάλνπ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξενχληαη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο πξνζθνξά (ζε ρσξηζηή ζηήιε) λα 

αλαγξάςνπλ ηηο ηηκέο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ θαη ηνλ θσδηθφ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο. ε 

πεξίπησζε πνπ θάπνην είδνο δελ παξαθνινπζείηαη απφ ην ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΣΗΜΧΝ απηφ ζα ΑΝΑΓΡΆΦΔΣΑΗ Ζ ΈΝΓΔΗΞΖ ΓΔΝ 

ΤΠΑΡΥΔΗ.     Πξνζθνξέο αλψηεξεο ηνπ ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ ΣΗΜΧΝ ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 



ΑΡΘΡΟ 19ν  

Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ  

Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ
1
 

 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ)
 2
,, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 

ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Α)Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ 24-10-2019εκέξα Πέκπηε θαη 
ψξα 11,00 π.κ. 

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

Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ,  θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα 

δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 

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

δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016.  

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ 

αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην χζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

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

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

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη 

πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ 

απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν 

θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», κφλν ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε 

ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ 

εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
3
. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο 

ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή
4
 πξνο έγθξηζε. 

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

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά 

αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 

89 λ. 4412/2016. [Επιζημαίνεηαι όηι η εκηίμηζη και ηα ζσεηικά αιηήμαηα ππορ ηοςρ πποζθέπονηερ για ηην παποσή εξηγήζευν ζσεηικά με ηο 

αν μία πποζθοπά θαίνεηαι αζςνήθιζηα σαμηλή εναπόκεινηαι ζηην κπίζη είηε ηηρ Επιηποπήρ Διαγυνιζμού, καηά ηην αξιολόγηζη ηυν 

ςποβληθειζών πποζθοπών, είηε ηος αποθαινομένος οπγάνος ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ, καηά ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηος ππακηικού ηηρ 

Επιηποπήρ Διαγυνιζμού. Σε κάθε πεπίπηυζη η κπίζη ηηρ αναθέηοςζαρ απσήρ ζσεηικά με ηιρ αζςνήθιζηα σαμηλέρ πποζθοπέρ και ηην 

αποδοσή ή όσι ηυν ζσεηικών εξηγήζευν εκ μέποςρ ηυν πποζθεπόνηυν ενζυμαηώνεηαι ζηην υρ καηυηέπυ ενιαία απόθαζη] 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 

ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο
5
.  [Επιζημαίνεηαι όηι ηα αποηελέζμαηα ηηρ κλήπυζηρ ενζυμαηώνονηαι ομοίυρ ζηην υρ καηυηέπυ 

ενιαία απόθαζη] 

                                                           

1
 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 

Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
2
  Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειών τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 
του ν. 4605/19. 
3
  Πρβλ. άρκρο 100. παρ. 4, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α του ν.4605/2019 

4
 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΗΔΗΣ 

5
 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 



ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  φισλ ησλ 

αλσηέξσ ζηαδίσλ
6
 («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΖΓΖ, καδί κε 

αληίγξαθν ησλ αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ
7
. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

ε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο πνζνχ θαη δηαδηθαζίαο, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, εθδίδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ 
νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ ζηαδίσλ, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο 
Πξνζθνξάο

8
. 

Πρόσκληση σποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδότοσ
9
 - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδότοσ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα 

(10) εκεξψλ 
10

 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο
11

 θαη ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ  παξνχζα  δηαθήξπμε, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο  δηαθήξπμεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ   απηήο. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε 

κνξθή αξρείσλ pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α‟ 94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη 

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

πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ
12

. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή.  

Με ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ 

ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

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

ππνβάιεη εληφο ηεο λφκηκεο πξνζεζκίαο  , αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, 

ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε 

αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
13

 

Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 

παξ. 5 εδαθ. α‟ ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
14

 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά
15

 ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ.Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 

δηαδηθαζίαο, εάλ: 

                                                           

6
 Πρβλ. εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017, 

όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 43, παρ. 10, περ. α 
του ν.4605/2019 
7
  Πρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του 

ν.4608/2019 
8
  Πρβλ. άρκρο 100 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 4, περ. β του  άρκρου 33  του 

ν.4608/2019. 
9
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 

10
 Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του 

ν.4605/2019    
11

 Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
12

  Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019. 
 
13

  Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 
4497/2017Π.. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 
462019. 
 
14

 Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017
 Πρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 
12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
 
15

 Πρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017
 Πρβ. άρκρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. δ’ του ν. 
4605/2019. 



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

 ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

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

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

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε 

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ
16

.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

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

ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ
17

 θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 

απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ, κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα 

θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη σο εμήο:  πνζνζηφ 30%
18

 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 30%
19

 ζηελ 

πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε απνδνρή απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν . 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε 

θαηαθχξσζεο. 

Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ  

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

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά
20

, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, 

ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία 
άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο 
Α.Δ.Π.Π., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 
 
β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, 
εθφζνλ απαηηείηαη θαη  
 
γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, 
έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, 
δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

21
. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη 

απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα 
ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο

22
 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ 

ραξαθηήξα.  

                                                           

16
 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 

17
  Πρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 

4605/2019. 
18

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 
100.000 ευρώ περιλαμβανομζνου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρώ 
και άνω περιλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 
19

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 
20

 Πρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 
4605/2019. 
 
21

  Πρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 
4605/2019. Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ 
που απαιτείται υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν 
Επιτροπι διαγωνιςμοφ, και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, 
μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικών του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. 
22

 Πρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, 

γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
23

.  

ΑΡΘΡΟ 20
ο
  Προδικαστικές Προσυσγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα 

ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή 

ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε 

πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
24

 ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε 

θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

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

άιισο   

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

νηθνλνκηθνχ θνξέα.  

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

ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο
25

. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά
26

 κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν 

ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε 

κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ
27

 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά 

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

Σν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη 

ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή 
αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016. 
Καη‟ εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη 
ππνςήθηνη.

28
  

Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ 

πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 

ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 

ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο 
θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ 
ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 
ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο 
Ζ Αξρή επηιακβάλεηαη απνθιεηζηηθά επί ζεκάησλ πνπ ζίγνληαη κε ηελ πξνζθπγή θαη δελ κπνξεί λα ειέγμεη παξεκπηπηφλησο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο ή δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο

29
 

                                                           

23
  Πρβλ. άρκρο 105 παρ. 5  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 ςθμείο δ’ του ν. 

4605/2019. 
24

 Πρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
25

 Πρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
26

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
27

 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ 
του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
28

  Πρβ. άρκρο 364, παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 41, περ. β) του ν. 
4605/2019. 
29

  Η διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί από το άρκρο 43 παρ. 43 του ν. 4605/2019. 
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ε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ή αλ απηφ δελ είλαη 

εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. Τπνκλήκαηα επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο
30

 

Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ
31

. 

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

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

αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζή ηεο 
ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ

32
. Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε 

ΑΔΠΠ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Με ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο 
ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή 
παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο 
ή ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 
Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο.Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη 

ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο
33

. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 

372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν 

αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά
34

.Σέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΠΠ, γηα ηελ θήξπμε 

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

Ματαίωση Διαδικασίας 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ 

ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα 

αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν 

πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  

ΑΡΘΡΟ 21ν πκπιήξσζε απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λαζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιεη, κέζα ζε 

εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο 

ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα 

έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ 

επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη 

ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο 

ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε 

αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπ-κπιήξσζε, αθφκε 

θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί. 

Ζ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε δελ πξέπεη λα εηζάγεη δηαθξίζεηο, άληζε κεηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή λα έρεη σο ζπλέπεηα 

επλντθή κεηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία ε νπνία δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο αηέιεηεο, επνπζηψδεηο παξαιείςεηο ή πξφδεια 

ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη φηη κπνξεί λα ζεξαπεπζνχλ. Ζ δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο. 

Ζ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο, είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο. 
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  Πρβλ. άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 

4605/2019. 
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 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικών 
Προςφυγών ενώπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικών Προςφυγών 
32  Πρβλ. Άρθρο 372 παρ. 1 έωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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  Πρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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 Πρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 



ΑΡΘΡΟ 22ν Απφξξηςε πξνζθνξψλ 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο : 

1.Οη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

2.Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν. 

3.Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο. 

4.Πξνζθνξά πνπ  ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

5.Πξνζθνξά πνπ  ππεξβαίλεη ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ 

6.Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Πξνκεζεπηή 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. 

Οη αλαζέηνληεο θνξείο επηβάιινπλ ηνλ φξν φηη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν Πξνκεζεπηήο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθν-αζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 

ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β' ηνπ Ν. 4412/2016. Οη φξνη ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ αλαθέξνληαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. (Άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 23νΤπεξγνιαβία 

Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ δχλαηαη λα ζηεξηρηνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 287 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 24ν  

Υξφλνο Ηζρχνο χκβαζεο 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ην έλα (1) έηνοαπφ ηελ ππνγξαθή ηεο κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 3 ηξiψλ κελψλ. 

 ΑΡΘΡΟ 25ν Δγγπήζεηο 

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξάζρνπλ: 

 α) «Δγγχεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, αξηζκεηηθψο 

θαη νινγξάθσο ζε επξψ, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε 

ζηξνγγπινπνίεζε. 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη 

επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 

ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα 

παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή 

ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο κε επζχλε θαη κέξηκλα ησλ 

πξνκεζεπηψλ. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά: 

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

θαηαθχξσζεο θαηββ) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ, θαηγγ) 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ην άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013 (Α' 52), 

εθφζνλ απαηηείηαη. 

β) «Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη 

πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

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

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, θαηά 

δχν (2) ηνπιάρηζηνλ κήλεο. 



Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 

Φψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Δ..Α.Α. . .Μ.Δ. .Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ 

αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην ακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 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 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. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη γεληθψλ ππεξεζηψλ, εάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 

παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. Αλ ηα αγαζά ή νη ππεξεζίεο είλαη δηαηξεηά θαη ε παξάδνζε γίλεηαη, ζχκθσλα 

κε ηελ ζχκβαζε, ηκεκαηηθά, νη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί 

ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ππεξεζίαο πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά. Γηα ηελ ζηαδηαθή 

απνδέζκεπζή ηνπο απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο 

αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψ-πηζε, 

θαηά ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

ΑΡΘΡΟ 26ν Υξφλνο &Σφπνο Παξάδνζεο – παξαιαβήο 

Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απνιχησο 

θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, κε έμνδα, επζχλε   θαη κε θαηάιιεια κεηαθνξηθά κέζα αλάινγα κε ηα πξντφληα ,ηνπ 

πξνκεζεπηή ζην ρξφλν θαη ζηνπο ρψξνπο  πνπ ιεηηνπξγνχλ κέρξη ζήκεξα θαη ζε φπνηνλ άιινλ  πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ηνπ ππνδεηθλχνληαη θάζε θνξά  απφ ηελ αληίζηνηρε Τπεξεζία ηνπ θάζε Ννζνθνκείνπ σο εμήο:  

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην 

αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ δ.ζ . ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Ζ παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε ιήμε ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί 

ην είδνο, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. (άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016). 

Ζ παξαιαβή ηνπ είδνπο ζα δηελεξγείηαη απφ Δπηηξνπή νξηδφκελε απφ ηελ Σπεξεζία, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ 

πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εηδψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα είδε θαη, πάλησο, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

παξαπάλσ Δπηηξνπήο. 

ΑΡΘΡΟ 27ν Κπξψζεηο θαηά ηνπ πξνκεζεπηή 

Με απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ 

ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά είδε ζην 

ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ:Σν είδνο δελ θνξηψζεθε ή 

παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηήζεθε κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ.πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ Πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε,επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016. 

ε πεξίπησζε παξάδνζεο είδνπο ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε 

θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 

δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016. 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα είδε θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο 

δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, 

επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 



Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο 

βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή θαη φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 213 ηνπ Ν. 

4412/2016. Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ 

πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16 . 

Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα 

απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή 

δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  

πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 

Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ 

νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ 

ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα 

εθδίδεη δειηίν εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

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

απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί 

λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε 

ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ 

παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη 

θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.
35

 

ΑΡΘΡΟ 28ν Σξφπνο πιεξσκήο – θξαηήζεηο 

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

αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

Υξφλνο εμφθιεζεο: εληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή. 

Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν 200 ηνπ Ν. 

4412/2016 θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 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.). 

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152 «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (ΦΔΚ 107/9-5-2013) .  

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 ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηπρφλ δηθαζηηθψλ ή εμψδηθσλ δηελέμεσλ κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Αλάδνρν, πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ άξζξν ηνπ Ν. 4412/2016. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο 

θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο, πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ θ.ι.π.). 

Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 4%. 

Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

                                                           

35
 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ 

Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 



ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο 

θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

Δίλαη δπλαηφλ γηα ιφγνπο επρέξεηαο λα πξνβιεθζεί θαη λα δεισζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηε δηάξθεηα ζχλαςεο ηεο ζ 

χκβαζεο ν νξηζκφο ελφο κέινπο ηεο ελψζεσο ή θνηλνπξαμίαο σο εθπξνζψπνπ (“project leader”). Ο εθπξφζσπνο απηφο ζα εθδίδεη ην 

ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηα ππφινηπα κέιε θαηά ην ιφγν ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην 

πινπνηεζέλ ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο. 

Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, θαη ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπ είδνπο κε 

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

Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ηνπ 

είδνπο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξσηνθφιινπ. Δάλ ν Πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο 

ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ηνπ είδνπο, ν ρξφλνο πιεξσκήο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο παξαιαβήο. 

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο 

θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο πξνκήζεηαο πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ 

ερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

ΑΡΘΡΟ 29ν Τπνρξεψζεηο αζθάιηζεο 

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 ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 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. 

Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

ΑΡΘΡΟ 30ν Λνηπέο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ 

ε πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ 

θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. πρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο 

ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο 

Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν 

Πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/ 

Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 

ηα ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, 

ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν 

εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Ζ θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη 

ηε ζχκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ 

ηνλ Πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ζε πεξίπησζε ιχζεο ή 

πηψρεπζεο ηνπ Πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε 

ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ζε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε. 

ΑΡΘΡΟ 31νΑλσηέξα βία 

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 αλαζέηνπζα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

ΑΡΘΡΟ 32νΓηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ‟ απηήλ, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα 

θαζ‟ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

ΑΡΘΡΟ 33νΛνηπέο δηαηάμεηο 

Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Σγείαο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 

ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α‟ « ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ – ΠΟΟΣΖΣΔ » 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β‟ «ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ– ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ» 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ‟ «ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΔΥΝΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ » 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ‟«ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΤΣΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ-ΣΔΤΓ» &  

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ‟ « ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ » 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ‟« ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ.  

 

 

                                                                                                            Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ  

 

                                                                                                              ΑΝΔΣΖ ΜΤΣΡΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α’ « ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ – ΠΟΟΣΖΣΔ » ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΗΓΧΝ 

α/α Πεξηγξαθή είδνπο   Πνζφηεηα  

Σηκή 
κνλάδνο 
ρσξίο ΦΠΑ   

1 ΑΦΡΟΛΟΤΣΡΟ 1ΛΗΣΡΟΤ TEMAXIO 200 0,64 128 

2 ΑΦΡΟ ΞΤΡΗΜΑΣΟ 300MLπεξίπνπ TEMAXIO 200 0,8 160 

3 

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ Τγξφ ζαπνχλη , 
θαηάιιειν γηα πιχζηκν ρεξηψλ. Θα πξέπεη λα 
είλαη παρχξξεπζην, νπδέηεξνπ pH 6-7 
,πεξηεθηηθφηεηα ζε πινχζηα ελεξγά ζπζηαηηθά 
θαη γιπθεξίλε, θαηάιιειν γηα θαζεκεξηλή 
ρξήζε. Σα δε ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία λα είλαη 
νηθνινγηθά θαη βηνδηαζπψκελα. ε πιαζηηθφ 
κπνπθάιη κε αληιία 1LIT . ΣΔΜΑΥΗΟ 1.800 0,72 1296 

4 

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ ΥΔΡΗΧΝ (4 lt) / ηεµ. Τγξφ 
θξεµνζάπνπλν ρεξηψλ µε νπδέηεξνPH, 
θαηάιιειν γηα ηελ θαζεµεξηλή θξνληίδα, 
πξνζηαζία θαη ελπδάησζε ηεοεπηδεξµίδαο. Να 
δηαηίζεηαη ζε νηθνλνµηθή ζπζθεπαζία ησλ 
ηεζζάξσλ(4)ΛΗΣ ΛΗΣΡΑ 1.500 0,47 705 

5 

ΑΜΠΟΤΑΝ 1ΛΗΣΡΟΤΣν ζακπνπάλ είλαη έλα 
πξντφλ θαζαξηζκνχ ησλκαιιηψλ απφ δηάθνξα 
θαηάινηπα ιηπαξψλ θαη άιισλνπζηψλ, 
πεξηβαιινληηθψλ ξχπσλ, 
επηδεξκίδαοπηηπξίδαο θαζψο θαη άιισλ 
θαηαινίπσλ ζηελεπηθάλεηα ησλ ηξηρψλ θαη ηεο 
επηδεξκίδαο.  ΣΔΜΑΥΗΟ 500 0,64 320 

6 ΑΜΠΟΤΑΝ ΒΡΔΦΗΚΑ-ΠΑΗΓΗΚΑ 750kg  TEMAXIO 20 8,15 163 

7 
ΞΤΡΑΦΑΚΗΑ ΑΠΛΑ  3 ιεπίδσλ κηαο 
ρξήζεο ΣΔΜΑΥΗΟ 1500 0,31 465 

8 ΡΟΛΟ ΝΑΤΛΟΝ 100Μ ΓΗΑΦΑΝΖ ΣΔΜΑΥΗΟ 30 70 2100 

9 ΟΓΟΝΣΟΒΟΤΡΣΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 200 1,6 320 

10 ΟΓΟΝΣΟΚΡΔΜΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 200 1,8 360 

11 ΚΑΛΑΜΑΚΗΑ 100ΣΜΥ ΠΑΚΔΣΟ 200 0,5 100 

12 ΚΑΠΑΚΗΑ 640ΓΡ 100ΑΓΑ ΠΑΚΔΣΟ 500 2,56 1280 

13 ΚΔΔΓΑΚΗΑ 320GR ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ50ΑΓΑ ΠΑΚΔΣΟ 1.600 1,4 2240 

14 ΚΔΔΓΑΚΗΑ 640GR ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ50ΑΓΑ ΠΑΚΔΣΟ 2.000 1,81 3620 

15 ΚΟΤΣΑΛΑΚΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΣΔΜΑΥΗΟ 30.000 0,0072 216 

16 ΜΑΥΑΗΡΑΚΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΣΔΜΑΥΗΟ 20.000 0,0072 144 



17 ΠΖΡΟΤΝΑΚΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΣΔΜΑΥΗΟ 3.000 0,0072 21,6 

18 ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΔΓΑΛΑ Μ/Υ 50ΑΓΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 3.000 0,0078 23,4 

19 ΠΟΣΖΡΗΑ ΜΗΚΡΑ Μ/Υ 50ΑΓΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 600 0,0076 4,56 

20 

ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 1ΚΗΛΟΤθιαζηθφ 
αινπκηλφραξην λα 
πξνζηαηεχεηαπνηειεζκαηηθά ηα ηξφθηκά απφ 
ην θσο θαη ηηονζκέο . Απφ θξάκα αινπκηλίνπ 
πςειήο αληνρήο θαηπνηφηεηαο λα δηαζέηεη ην 
ηδαληθφ πάρνο γηα λα κεζθίδεηαη θαη λα κελ 
ηζαθίδεη, λαρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ ηηο δχν 
πιεπξέο καη θαηγπαιηζηεξή.  TEMAXIO 200 3,6 720 

21 

 Πεηζέηεο απνξξνθεηηθέο θνπδίλαο (ηχπνπ 
Vetex) ζεδηάθνξα ρξψκαηα κε κεγάιε 
απνξξνθεηηθφηεηα,δηαζηάζεσλ 26,5cm X 
25cm (Νν 3) , λα πξνζθέξεηαηζε 4 ρξψκαηα. 
Οη ζπνγγνπεηζέηεο λα βαζίδνληαηζηελ πξψηε 
χιε πνπ είλαη ην μχιν απφ ην νπνίνθεξδίδεηε ε 
θπηηαξίλε , ε νπνία κεηαηξέπεηαη κε κίαρεκηθή 
δηαδηθαζία ζε αλαγελλεκέλε θπηηαξίλε. 
Γηαελδπλάκσζε λα πεξηέρνπλ ίλεο βακβαθηνχ , 
επίζεοελδπλάκσζε λα πεξηέρνπλ ίλεο 
βακβαθηνχ , επίζεοθπζηθφ πξντφλ . λα είλαη 
απνξξνθεηηθέο θαη λα κελαπνηεινχλ θίλδπλν 
γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία νχηε ηνπεξηβάιινλ. TEMAXIO 1100 0,18 198 

22 ΠΟΓΓΟ ΣΔΜΑΥΗΟ 800 0,12 96 

23 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ ΜΔ ΤΡΜΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 1.500 0,1 150 

24 ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ ΜΠΑΝΗΟΤ ΣΔΜΑΥΗΟ 250 0,31 77,5 

25 ΦΟΤΓΓΑΡΟΠΑΝΑ ΒΑΜΒΑΚΔΡΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 40 1,15 46 

26 ΚΟΤΠΔ ΠΟΛΤΣΔΛ.Νν 45 ΣΔΜΑΥΗΟ 120 1,8 216 

27 
ΦΑΡΑΗ πιαζηηθφ, κε ρεξνχιη νξζνζηαηηθφ, 
κε αλζεθηηθφ ιάζηηρν ζην άθξν ηνπ ΣΔΜΑΥΗΟ 40 1,8 72 

28 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ 
ΒΗΓΧΣΔ (φρη θξφζηα, ηχπνπ wettex) ΣΔΜΑΥΗΟ 150 0,79 118,5 

29 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΜΔ 
ΜΗΚΡΟΦΗΜΠΡΑ ΣΔΜΑΥΗΟ 200 2,59 518 

30 

ΠΑΝΑΚΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΜΔ ΜΗΚΡΟΊNΔ ΜΗΑ 
ΥΡΖΖ γηα ζθνχπηζκα επηθαλεηψλ, 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 60x30 cm  

ΤΚΔΤΑΗΑ 
ΣΧΝ 50 
ΣΔΜΑΥΗΧΝ 1.000 3 3000 

31 

ΔΣ-ΠΑΝΑΚΗ γηα ζθνχπηζκα (κε κηθξντλεο) 
ηεζζάξσλ ηεκαρίσλ δηαθνξεηηθψλ 
ρξσκάησλ 

ΔΣ 
ΣΔΑΡΧΝ 
ΣΔΜΑΥΗΧΝ 200 0,62 124 

32 
ΠΑΝΔΣΑ γηα ζθνπγγάξηζκα δαπέδνπ 
δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 60x15 cm ΣΔΜΑΥΗΟ 100 6,49 649 

33 
ΣΗΦΣΖ ζθνπγγαξίζκαηνο γηα θάδνπο 
δηπινχ ζπζηήκαηνο ΣΔΜΑΥΗΟ 25 24 600 



34 
ΚΟΤΒΑ ζθνπγγαξίζκαηνο νηθηαθνχ 
ηχπνπ ΣΔΜΑΥΗΟ 25 2,82 70,5 

35 

ΚΟΤΒΑ  ζθνπγγαξίζκαηνο 
επαγγεικαηηθφο ,ηξνρήιαηνο δηπιφο  θαη 
ζηίθηεο ΣΔΜΑΥΗΟ 3 55 165 

36 
ΦΔΚΑΣΖΡΑΚΗΑ πιαζηηθά κε 
αληαιιαθηηθφ πεξίπνπ 500ml ΣΔΜΑΥΗΟ 80 0,49 39,2 

37 

ΦΤΣΡΔ κεηαιιηθέο γηα αθαίξεζε 
δχζθνισλ ξχπσλ απφ ην πάησκα, 
επηθάλεηεο ΣΔΜΑΥΗΟ 30 1,65 49,5 

38 

ΚΟΝΣΑΡΗ ΓΗΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 
ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ Αινπµηλίνπ, µήθνπο 1,30 
µέηξα, λα βηδψλεη απφιπηα ζηελ 
επαγγειµαηθήζθνπγγαξίζηξα TEMAXIO 30 4,9 147 

39 
ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΑ 
, αινπκηλίνπ ΣΔΜΑΥΗΟ 30 0,31 9,3 

40 ΑΚΟΤΛΔ ΤΓΑΣΟΓΗΑΛΤΣΔ ΣΔΜΑΥΗΟ 1000 0,6 600 

41 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ καχξεο, 
ιεπηέο δηαζηάζεσλ 50x50 cm, ζε παθέην 
10-20 ηεκαρίσλ, ρσξεηηθφηεηαο  35 ιίηξσλ ΣΔΜΑΥΗΟ 95.000 0,009 855 

42 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ καχξεο,  
δηαζηάζεσλ 65x75 cm, πεξίπνπ, ζε παθέην 
10-20 ηεκαρίσλ, ρσξεηηθφηεηαο  πεξίπνπ 60 
ιίηξσλ ΣΔΜΑΥΗΟ 95.000 0,037 3515 

43 

ΑΚΟΤΛΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ πεξίπνπ 
70Υ100 cm ΜΑΤΡΔ βαξέσο ηχπνπ καχξε, 
ζε παθέην 10-20 ηεκαρίσλ, ρσξεηηθφηεηαο  
πεξίπνπ 80 ιίηξσλ TEMAXIO 45.000 0,07 3150 

44 

ΑΚΟΤΛΔ ΚΗΣΡΗΝΔ ΜΔΓΑΛΔ κε 
ζηάκπα ηνπ βηνινγηθνχ θηλδχλνπ, 
αλζεθηηθέο, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ  75X90 
cm ΣΔΜΑΥΗΟ 17.000 0,11 1870 

45 

ΑΚΟΤΛΔ ΚΗΣΡΗΝΔ ΜΔΑΗΔ ΜΔ 
ΣΑΜΠΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ, 
αλζεθηηθέο,  δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 65x75 
cm ΣΔΜΑΥΗΟ 14.000 0,065 910 

46 

ΑΚΟΤΛΔ ΚΟΚΚΗΝΔ ΜΔΑΗΔ  ΜΔ 
ΣΑΜΠΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ, 
αλζεθηηθέο,  δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 50x60 
cm ΣΔΜΑΥΗΟ 500 0,04 20 

47 

ΑΚΟΤΛΔ ΚΟΚΚΗΝΔ ΜΔΓΑΛΔ ΜΔ 
ΣΑΜΠΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ, 
αλζεθηηθέο,  δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 65x90 
cm ΣΔΜΑΥΗΟ 2.000 0,05 100 

48 

ΑΚΟΤΛΔ ΜΑΤΡΔ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 
ΜΔΓΑΛΔ ΔΝΗΥΤΜΔΝΔ,  πεξίπνπ 
100Υ120 cm, βαξέσο ηχπνπ ΣΔΜΑΥΗΟ 1.000 0,14 140 

49 ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ4ιηη TEMAXIO 100 1,96 196 



50 

ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣ.ΠΗΑΣΧΝ 4ΛΗΣπγξφ πνπ 
λα πεξηέρεη απνιπκαληηθφ ζε πνζνζηφ  0,9-
1% , νμέα δηάιπζεο ηδεκάησλ 6,8-7%, 
θσζθνξηθφ νμχ 25% θαη άξσκα LITRA 150 2,85 427,5 

51 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΦΟΤΡΝΟΤ 500mlθαζαξηζηηθφ 
θνχξλνπ, εηδηθήο ζχλζεζεο 
αιθαιηθφαπνξξππαληηθφ πγξφ , 
απνηειεζκαηηθφ ζε θακέλα ιίπε. πζθεπαζία 
ησλ 500ml TEMAXIO 100 1,6 160 

52 

ΚΟΝΖ ΠΛΤΝΣ.ΡΟΤΥΧΝ θφλε πιπληεξίνπ 
, πνπ λα δηαιχεηαη εχθνια θαηπιήξσο, λα 
εμαζθαιίδεη θαζαξηφηεηα θαη ιάκςε ζηαξνχρα, 
λα πεξηέρεη ελεξγά ηαζηελεξγά 
ζπζηαηηθάβηνδηαζπψκελα ψζηε λα κελ 
επηβαξχλεη ην πδάηηλνπεξηβάιινλ, λα κελ 
πεξηέρεη βφξην θαη θσζθνξηθά.Να κελ 
πξνθαιεί θζνξέο ζηηο ίλεο ησλ ξνχρσλ, 
λαπιέλεη απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο 30 έσο 
ηνπο 90  βαζκνχο . Ναείλαη ζε ράξηηλε 
ζπζθεπαζία φπνπ ζα έρεη νδεγίεορξήζεο 
.πζθεπαζία 15-20 θηιψλ KILO 6.000 0,81 4860 

53 ΛΔΤΚΑΝΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ KILO 300 0,84 252 

54 

ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ4ΛΗΣΝα πεξηέρεη 
ελεξγά ζπζηαηηθά βηνδηαζπψκελα ψζηελα κελ 
επηβαξχλεη ην πδάηηλν πεξηβάιινλ . 
Ναζπζθεπάδεηαη ζε εηδηθά κειεηεκέλεο 
ζπζθεπαζίεοψζηε λα είλαη 100% 
αλαθπθιψζηκεο θαη αζθαιείο γηα Σν ρξήζηε, 
λα είλαη θηιηθφ κε ηελ επηδεξκίδα 
ππναιιεξγηθφ θαη λα κελ πξνθαιεί 
εξεζηζκνχο , λαπξνζθέξεη απαιφηεηα ζηα 
ξνχρα. ε ζπζθεπαζία ησλ4lit LITRA 400 0,44 176 

55 

ΥΛΧΡΗΝΖ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΖ TYΠOY 
KLINEX 2 ΛΗΣΡΑ ή ηζνδχλακν, απνιπµαληηθφ 
πγξφ εηδψλ πγηεηλήο µε βάζε ην ριψξην 
(δηάιπµαππνρισξηψδεο λαηξίνπ 3,5 - 6%) -
ηχπνπ ρισξίλεο - ζε πιαζηηθφ 
δνρείνζπζθεπαζίαο 2 ιίηξσλ ην νπνίν λα 
πεξηέρεη µε ηνληθά ηαζηελεξγά ιηγφηεξναπφ 
5%, αληνληθά ηαζηελεξγά ιηγφηεξν απφ 5% .Ζ 
ζπζθεπαζία λα δηαζέηεηπηλαθίδα µε νδεγίεο 
γηα ηε αξαίσζε (ηνπιάρηζηνλ 1 µέξνο 
δηαιχµαηνο / 5µέξε λεξνχ) θαη ρξήζε θαζψο 
θαη νδεγίεο πξνθχιαμεο θαη αξ. 
άδεηαθπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο ζχµθσλα µε 
ηελ θείµελε λνµνζεζία. ΣΔΜΑΥΗΟ 900 1,44 1296 



56 

ΥΛΧΡΗΝΔ ΑΡΧΜΑΣΗΚΔ 2 ΛΗΣΡ 
απνιπµαληηθφ πγξφ εηδψλ πγηεηλήο µε βάζε ην 
ριψξην (δηάιπµαππνρισξηψδεο λαηξίνπ 3,5 - 
5%) -ηχπνπ ρισξίλεο - ζε πιαζηηθφ 
δνρείνππνρισξηψδεο λαηξίνπ 3,5 - 5%) -
ηχπνπ ρισξίλεο - ζε πιαζηηθφ 
δνρείνζπζθεπαζίαο 2 ιίηξσλ ην νπνίν λα 
πεξηέρεη µε ηνληθά ηαζηελεξγά ιηγφηεξναπφ 
5%, αληνληθά ηαζηελεξγά ιηγφηεξν απφ 5% .Ζ 
ζπζθεπαζία λα δηαζέηεηπηλαθίδα µε νδεγίεο 
γηα ηε αξαίσζε (ηνπιάρηζηνλ 1 µέξνο 
δηαιχµαηνο / 5µέξε λεξνχ) θαη ρξήζε θαζψο 
θαη νδεγίεο πξνθχιαμεο θαη αξ. 
άδεηαθπθινθνξίαο ηνπ πξντφληνο ζχµθσλα µε 
ηελ θείµελε λνµνζεζία 

ΣΔΜΑΥΗΟ 
2ΛΗΣΡΧΝ 1.900 0,62 1178 

57 

ΥΛΧΡΗΝΖ παρχξεπζηε, απνιπκαληηθή, ζε 
ζπζθεπαζία 1 ιίηξνπ, λα πεξηέρεη µε ηνληθά 
ηαζηελεξγά ιηγφηεξναπφ 5%, αληνληθά 
ηαζηελεξγά ιηγφηεξν απφ 5% .Ζ ζπζθεπαζία 
λα δηαζέηεηπηλαθίδα µε νδεγίεο γηα ηε αξαίσζε 
(ηνπιάρηζηνλ 1 µέξνο δηαιχµαηνο / 5µέξε 
λεξνχ) θαη ρξήζε θαζψο θαη νδεγίεο 
πξνθχιαμεο θαη αξ. άδεηαθπθινθνξίαο ηνπ 
πξντφληνο ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία ΛΗΣΡΟ 100 0,62 62 

58 

ΓΗΑΛΤΣΗΚΟ ΑΛΑΣΧΝ 500m l Να είλαη πγξφ, 
κε εηδηθή ζχλζεζε γηα ηε δηάιπζε ησλ αιάησλ 
, ρσξίο λα θαηαζηξέθεη επηθάλεηεο θαη 
αληηθείκελα ΣΔΜΑΥΗΟ 200 1,75 350 

59 

ΣΔΓΝΧΣΗΚΟ-ΛΑΜΠΡΤΝΣΗΚΟ 4ltΝα είλαη 
πγξφ, κε εηδηθή ζχλζεζε γηα λα βνεζά 
ηνζηέγλσκα θαη λα πξνζηαηεχεη ην πιπληήξην, 
λαπεξηέρεη ελεξγά επηθαλεηνδξαζηηθά (κε 
ηνληθά)min7%(4lit) ΣΔΜΑΥΗΟ 30 2,72 81,6 

60 
ΑΦΑΛΑΣΗΚΟ, ηζρπξφ, πγξφ, ζε δνρείν ησλ 
750 ml ή ησλ 4 ιίηξσλ  ΛΗΣΡΑ 400 0,84 336 

61 

ΚΟΝΖ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΓΤΚΟΛΧΝ 
ΛΔΚΔΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟΗΥΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 
TYΠOY VIM 500- µε ελεξγφ ριψξην, 
θαηάιιειε γηαζθιεξέο επηθάλεηεο (ηχπνπ Vim) 
ζπζθ.500ml. 700ΓΡ.ΠΔΡΗΠΟΤ ΣΔΜΑΥΗΟ 120 0,61 73,2 

62 

ΠΑΡΚΔΣΗΝΖ, πγξή, κεηαιιηθή, γηα 
πξνζηαζία θαη γπάιηζκα δαπέδσλ, δνρείν 
απφ 4-10 ιίηξα  LITRA 120 5 600 

63 Αθαηξεηηθφ παξθεηίλεο, δνρείν 4-10 ιίηξα LITRA 100 32,5 3250 



64 

ΤΓΡΟ ΑΠΟΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΣΕΑΜΗΧΝ   500-
750ML Καζαξηζηηθφ απνξξππαληηθφ, 
θαηάιιειν γηα φιεο ηηο γπάιηλεο επηθάλεηεο 
πνπ πιέλνληαη, φπσο ηδάκηαβηηξίλεο , 
παξάζπξα, παξκπξίδ θαη ηδάκηαΤγξφ ηδακηψλ  
απνκαθξχλεη ζθφλε , ιεθέδεο, ζηίγκαηα θαη 
δαθηπιηέο.Να κελ αθήλεη ίρλε, ζακπάδεο θαη 
ππνιείκκαηα.πζθεπαζία ζε πιαζηηθή θηάιε 
κε νδεγίεο ρξήζεσο νδεγίεο πξνθχιαμεο θαη 
αξ. Αδείαο θπθινθνξίαο ηνππξντφληνο 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. ΣΔΜΑΥΗΟ 200 1,8 360 

65 

ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 4ΛΗΣ Τγξφ απνξξππαληηθφ 
θαηάιιειν γηα πιχζηκν πηάησλ,πνηεξηψλ, 
ζθεπψλ , θαηζαξφιεο θαη καραηξνπήξνπλαζην 
ρέξη. Θα πξέπεη λα είλαη παρχξξεπζην, 
λαδηεηζδχεη γξήγνξα , θαη λα δηαιχεη εχθνια ηα 
ιίπε.Πεξηεθηηθφηεηα ζε πινχζηα ελεξγά 
ζπζηαηηθά θαηγιπθεξίλε. Να πεξηέρεη αληνληθά 
επηθαλεηνδξαζηηθάmin 16% , κε ηνληθά min 
2%, NaOH min 8%, pHπδαηηθνχ δηαιχκαηνο 
1%, εηδηθήο ζχλζεζεο πνπ λαβνεζά ζηνλ 
θαζαξηζκφ ξχπσλ θάζε κνξθήο (ηζάη,ιίπε , 
αίκα θαθέο, απγά θ.ι.π.).Σα δε ζπζηαηηθά 
ηνπζηνηρεία λα είλαη νηθνινγηθά θαη 
βηνδηαζπψκελα εζπζθεπαζία 4 ιίηξσλ ΣΔΜΑΥΗΟ 200 2 400 

66 

ΤΓΡΟ ΠΗΑΣΧΝ 750mlΤγξφ απνξξππαληηθφ 
θαηάιιειν γηα πιχζηκν πηάησλ, πνηεξηψλ, 
ζθεπψλ , θαηζαξφιεο θαη καραηξνπήξνπλα 
ζην ρέξη. Θα πξέπεη λα είλαη παρχξξεπζην, λα 
δηεηζδχεη γξήγνξα , θαη λα δηαιχεη εχθνια ηα 
ιίπε Πεξηεθηηθφηεηα ζε πινχζηα ελεξγά 
ζπζηαηηθά θαη γιπθεξίλε. Να πεξηέρεη αληνληθά 
επηθαλεην δξαζηηθά min 16% , κε ηνληθά min 
2%, NaOH min 8%, pH πδαηηθνχ δηαιχκαηνο 
1%, εηδηθήο ζχλζεζεο πνπ λα βνεζά ζηνλ 
θαζαξηζκφ ξχπσλ θάζε κνξθήο (ηζάη, ιίπε , 
αίκα θαθέο, απγά θ.ι.π.).Σα δε ζπζηαηηθά ηνπ 
ζηνηρεία λα είλαη νηθνινγηθά θαη 
βηνδηαζπψκελα ΣΔΜΑΥΗΟ 200 0,62 124 

67 

ΤΓΡΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟΎ γεληθήο ρξήζεο κε  
άξσκα, ζπζθεπαζία 4 ιίηξσλ ειαθξψο 
αιθαιηθφ ή νπδέηεξν πγξφ απνξξππαληηθφ 
θαηάιιειν γηα ηνλ ρεηξσλαθηηθφ θαζαξηζκφ 
επηθαλεηψλ, πνπ λα απνηειεί ηδαληθφ 
ζπλδπαζκφ αληνληηθψλ θαη κε ηνληηθψλ 
επηθαλεηνελεξγψλ νπζηψλ θαη αιθαιησλ ψζηε 
λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δέζκεπζεο ηεο 
ζθιεξφηεηαο ηνπ λεξνχ γηα θαιχηεξν 
θαζαξηζηηθφ απνηέιεζκα.-αληνληηθά 
ηαζηελεξγά 5-15%  -κε αληνληηθά ηαζηελεξγά 
<5%- δηαιχηεο (αιθνφιε) <5% - άξσκα) TEMAXIO 2000 1,24 2480 

68 

ΑΠΟΛΗΠΑΝΣΗΚΟ ΓΑΠΔΓΧΝ  ηζρπξφ, 
ζπκππθλσκέλν, θαηάιιειν γηα δάπεδν 
καγεηξείσλ , κεραλνζηαζίσλ θ.α. ζπζθεπαζία 
2-4 LT ΛΗΣΡΑ 30 25 750 

69 ΚΟΝΖ ΑΠΟΦΡΑΞΖ (ΦΑΚΔΛΑΚΗ) ΣΔΜΑΥΗΟ 60 0,8 48 



70 
Καζαξηζηηθφ –απνιπκαληηθφ ζπξέη γηα 
inox επηθάλεηεο, δνρείν πεξίπνπ 750 ml ΛΗΣΡΑ 10 8 80 

71 

ΣΑΜΠΛΔΣΔ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ ΠΗΑΣΧΝ 
ηακπιέηεο πηάησλ, έρνπλ εηδηθή ζχλζεζε πνπ 
απνκαθξχλνπλ θαη ηνπο δπζθνιφηεξνπο 
ιεθέδεο: Αθαηξνχλ ηνπο δχζθνινπο ιεθέδεο, 
Πξνζθέξεη ιάκςε ζηα αλνμείδσηα ζθεχε. 
Πξνζηαηεχεη ην πιπληήξην απφ ηα άιαηα ΣΔΜΑΥΗΟ 2000 0,149 298 

72 
ΣΡΑΠΔΕΟΜΑΝΣΖΛΑ ΥΑΡΣΗΝΑ (150-
160ΣΜΥ)1,30X1,00 ΠΑΚΔΣΟ 300 11 3300 

73 

ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ 1000ΓΡΥαξηί ιεπθφ, απφ 
ιεπθαζκέλν ρεκηθφ πνιηφ 100%(κε απφθιηζε 
+/- 10%),Βάξνο αλά ξνιφ1000 gr. Με  
απφθιηζε +/- 10%. πζθεπαζία δπν ηεκαρίσλ 
ζε πιαζηηθφ πεξίβιεκα ΣΔΜΑΥΗΟ 400 1,71 684 

74 

ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ 500ΓΡΥαξηί ιεπθφ, απφ 
ιεπθαζκέλν ρεκηθφ πνιηφ 100%(κεαπφθιηζε 
+/- 10%),Βάξνο αλά ξνιφ 400 gr. Μεαπφθιηζε 
+/- 10%. πζθεπαζία δπν ηεκαρίσλ 
ζεπιαζηηθφ πεξίβιεκα ΣΔΜΑΥΗΟ 500 0,68 340 

75 

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ 750 ΣΜΥ Απφ 
ιεπθαζκέλν πξσηνγελή ρεκηθφ πνιηφ 90% 
θαηκεραληθφ 10% (κε απφθιηζε +/- 10%). 
Γηάζηαζε:24cm X24cm κε απφθιηζε +/- 
5%. πζθεπαζία κεπιαζηηθφ πεξίβιεκα ζε 
ραξηνθηβψηην. ΠΑΚΔΣΟ 800 2,735 2188 

76 

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 140ΓΡ.πεξίπνπ, 100℅ αγλή 
θπηηαξίλε, 100℅ ιεπθφηεηα, ζπζθεπαζία 
ησλ 40-90 ξνιιψλ ΣΔΜΑΥΗΟ 15.000 0,2072 3108 

77 

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 420-450γξ.πεξίπνπ, 100℅ 
αγλή θπηηαξίλε, 100℅ ιεπθφηεηα, 
ζπζθεπαζία ησλ 12 ξνιψλ ΣΔΜΑΥΗΟ 8.000 0,67 5360 

78 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ ΕΗΚ-ΕΑΚ  πεξίπνπ 200 
ηκρ, κνλφθπιιε, α΄ πνηφηεηα, απφ αγλή 
θπηηαξίλε 

ΠΑΚΔΣΟ 200 
ΣΔΜΑΥΗΧΝ 14.500 0,54 7830 

79 ΓΟΤΝΑΚΗΑ δηαζηάζεσλ 35Υ7 cm ΣΔΜΑΥΗΟ 25 5,04 126 

80 ΓΟΤΝΑΚΗΑ δηαζηάζεσλ 45Υ7 cm ΣΔΜΑΥΗΟ 20 5,94 118,8 

81 
ΣΟΥΔ ΜΖΥΑΝΖ πεξηπνίεζεο δαπέδνπ 
καχξεο  ΣΔΜΑΥΗΟ 10 6,4 64 

82 
ΣΟΥΔ ΜΖΥΑΝΖ πεξηπνίεζεο δαπέδνπ 
θφθθηλεο ΣΔΜΑΥΗΟ 20 7,5 150 

83 
ΣΔΓΝΧΣΖΡΔ ΜΖΥΑΝΖ πεξηπνίεζεο 
δαπέδνπ ΕΔΤΓΑΡΗ 5 18 90 

84 

ΚΑΓΟΗ ΠΟΓΟΚΗΝΖΣΟΗ, inox, ρσξίο ξφδεο, 
κε εζσηεξηθφ θάδν, δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 
30x40cm ΣΔΜΑΥΗΟ 20 35 700 



85 

ΚΑΓΟΗ ΠΟΓΟΚΗΝΖΣΟΗ, πιαζηηθνί, ρσξίο 
ξφδεο, ρσξίο εζσηεξηθφ θάδν, δηαζηάζεσλ 
πεξίπνπ 30x40cm ΣΔΜΑΥΗΟ 10 19 190 

86 
ΚΑΓΟ ΠΛΑΣΗΚΟ, ηξνρήιαηνο, 
πνδνθίλεηνο,  κε ρεηξνιαβή, 300 lt ΣΔΜΑΥΗΟ 1 100 100 

87 
ΚΑΓΟΗ ΠΛΑΣΗΚΟΗ, ηξνρήιαηνη, 
πνδνθίλεηνη, κε ρεηξνιαβή, 500 lt TEMAXIO 2 180 360 

          74439,16 

          17865,3984 

          92304,5584 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

TEXNIKE ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

Γηα ηα είδε ησλ νκάδσλ Α (Υαξηηθά είδε ), Β (απνξξππαληηθά & ζαπνχληα) θαη Γ (δηάθνξα είδε εππξεπηζκνχ) , νη δηαγσληδφκελνη 
νθείινπλ επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δειψλνπλ ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ηνπο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ 
θαζψο θαη λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο (CE, ISO 9001, 2000 ) ηνπ θαηαζθεπαζηή, εθφζνλ ππάξρνπλ. 
 
Όια ηα πξνο πξνκήζεηα είδε ησλ αλσηέξσ νκάδσλ ζα θαιχπηνπλ ηηο αθφινπζεο πξνδηαγξαθέο: 

 
Ζ παξαγσγή, ζχλζεζε θαη ζήκαλζε ηνπο ζα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο λφκνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Διιεληθήο 

Κπβέξλεζεο θαη ε πψιεζε απηνχ λα επηηξέπεηαη ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ ζε φιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Θα θέξνπλ 
ζήκαλζε CE θαη εηηθέηεο ζχκθσλα κε ηα απαηηνχκελα ζηνπο Δπξσπατθνχο θαλνληζκνχο. Να είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο αξκφδηεο 
αξρέο. 

 
Όια ηα είδε ησλ νκάδσλ Α (Υαξηηθά είδε) & Β (Απνξξππαληηθά & ζαπνχληα) ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ΗSO 9001 

(χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο). 
 
Γηα ηα είδε πνπ ηαμηλνκνχληαη σο «θαιιπληηθά» ( δειαδή αθξφινπηξα, ζακπνπάλ, θξεκνζάπνπλα) εηδηθά ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα 
αθφινπζα : 

 ❍ ΟΓΖΓΗΑ 76/768/ΔΟΚ, 27/9/1976 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΟΓ 93/35 /EEC θαη ελζσκαηψζεθε ζην ειιεληθφ δίθαην κε ηελ ΤΠ. ΑΠΟΦ. ΓΤΓ3(α)ΓΠ132979, Πξνζαξκνγή ηεο  ❍  
Γηα ηα απνξξππαληηθά εηδηθά ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ: 

 
❍ Καλνληζκφο (ΔΚ) 648/2004 θαη Καλνληζκφο (ΔΚ) 907/2006 ζρεηηθά κε ηα απνξξππαληηθά (EE L 104/8.4.2004 θαη L 

168/21.6.2006 αληίζηνηρα) θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  
❍ KYA 381/2005 «Οξηζκφο αξκφδηαο Δζληθήο Αξρήο θαη θαζνξηζκφο κέηξσλ ειέγρνπ, ηειψλ θαη θπξψζεσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 648/2004 ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα απνξξππαληηθά» (ΦΔΚ 
539/Β/2-5-2006).  

 
❍ Ννκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε, ζπζθεπαζία θαη επηζήκαλζε επηθηλδχλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ (Καλ. ΔΚ 

1272/2008, θαη νδεγία 1999/45/ΔΚ φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ) . Ζ νδεγία 1999/45/ΔΚ έρεη ελζσκαησζεί 
ζην ειιεληθφ Γίθαην κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 265/2002 (ΦΔΚ 1214/Β/19.9.2002)  

❍ K.Y.A 1233/91 θαη 172/92 (ΦΔΚ 277/Β/20.4.1992), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 918/96 (ΦΔΚ 
534/Β/30.6.1997) πεξί θαζηέξσζεο ζπζηήκαηνο θαηαρψξεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε θαζαξηζηηθφ πξντφλ πνπ 
πξφθεηηαη λα θπθινθνξήζεη ζηελ ειιεληθή αγνξά πξέπεη λα θέξεη αξηζκφ θαηαρψξεζεο ηνπ Μεηξψνπ απνξξππαληηθψλ 
θαη θαζαξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Πξψησλ Τιψλ θαη Βηνκεραληθψλ Πξντφλησλ ηνπ ΓΥΚ. 

 

Αθφκε γηα ηα απνξξππαληηθά λα ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 
 

· Να έρνπλ θαιή ηθαλφηεηα δηαβξνρήο θαη δηείζδπζεο.  
·   
· Να απνκαθξχλνπλ ηε ξχπαλζε απφ ηηο επηθάλεηεο θαη λα ηε δηαηεξνχλ ζε κνξθή αησξήκαηνο ή δηαιχκαηνο.  

 
· Να ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξαηψζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.  
·  
· Να κελ νμεηδψλνπλ ή δηαβξψλνπλ ηνλ εμνπιηζκφ . 
·  · Να κελ είλαη ηνμηθά θαη λα κελ πξνθαινχλ εξεζηζκνχο ζηα κάηηα θαη ζην δέξκα.  
· Να κε ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ.   
· Να κελ επηηξέπνπλ ζην ζθιεξφ λεξφ λα ζρεκαηίδεη απνζέζεηο αιάησλ.  
·   
· Να δηαιχνληαη θαιά θαη εχθνια ζην λεξφ.  
·   
· Να μεπιέλνληαη εχθνια θαη λα κελ αθήλνπλ ππνιείκκαηα.  
·   
· Να κελ αλαδχνπλ δπζάξεζηεο νζκέο θαη λα κελ είλαη επηβιαβή γηα ηελ πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ.  
 

· Να είλαη ζθξαγηζκέλα θαη λα θέξνπλ εηηθέηα αλαγλψξηζεο, λα θέξνπλ εηηθέηα ζηα Διιεληθά ή θαη ζηα Διιεληθά φπνπ ζα 
αλαγξάθνληαη ε θξάζε „‟καθξηά απφ παηδηά‟‟, ην ηειέθσλν ηνπ Κέληξνπ Γειεηεξηάζεσλ θαη ν ππεχζπλνο γηα ηε δηάζεζε ηνπ 
πξντφληνο ζηελ αγνξά . 

 
· Να έρνπλ βηνδηαζπαζηκφηεηα ηνπιάρηζηνλ 90% .  
· Σν πιηθφ ζπζθεπαζίαο ησλ απνξξππαληηθψλ –θαζαξηζηηθψλ λα είλαη θηιηθφ πξνο ην   



· πεξηβάιινλ θαη αλαθπθιψζηκν .   
· Αλ ην πξντφλ ηαμηλνκείηαη σο επηθίλδπλν, λα θέξεη ην ζχκβνιν θαη ηελ έλδεημε θηλδχλνπ, ηηο θξάζεηο θηλδχλνπ θαη ηηο νδεγίεο 

αζθαινχο ρξήζεο.  

 
· ηελ πεξίπησζε πνπ ηαμηλνκνχληαη ή επηζεκαίλνληαη σο δηαβξσηηθά, λα έρνπλ πψκα αζθαιείαο θαη αλάγιπθε 

επηζήκαλζε θηλδχλνπ.  

 

 

Γηα ηα είδε ηεο νκάδαο  άθνη Απνξξηκκάησλ 
 

• Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα δειψλεη ηε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ηα εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ησλ 
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ θαζψο θαη ηελ ππνβνιή πηζηνπνηεηηθψλ πνηφηεηαο (CE, ISO 9001, 2000 ) ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
εθφζνλ ππάξρνπλ.   

• Θα είλαη ζχκθσλα κε ηα δεηνχκελα ζηελ Σερληθή Πξνδηαγξαθή.  
• Θα είλαη ζε πνηφηεηα πνιπαηζπιελίνπ ΖDPE, εγθεθξηκέλν απφ φια ηα ηλζηηηνχηα θαηαλαισηψλ Δπξψπεο.  

 

Όια ηα πξντφληα λα είλαη αζθαιή , ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 91/155/ΔΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 2001/58/ΔΔ. 
 
 

    ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ-ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΑΝΑ ΔΗΓΟ  

ΑΠΑΝΣΖΖ-ΑΝΑ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΔΗΓΟ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα     ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ      φπσο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ    

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ:……………………………………………………………….. 

ΔΗΓΟ ΤΚΔΤΑΗΑ ΜΑΡΚΑ ΥΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ-

ΔΡΓΟΣΑΗΟ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

       

     ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

…………………. 

                                                                                                         

ΦΡΑΓΗΓΑ 

…………………… 

 

       

       

       

       

       



       

                                                                                                     

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΝΣΤΠΟΤ  OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ πξνκήζεηα     ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ      φπσο αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε.  

ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ:……………………………………………………………….. 

 

ΔΗΓΟ ΤΝΟΛΗ

Κ

Ζ

 

Π

Ο



Ο

Σ

Ζ

Σ

Α 

ΣΗΜΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΞΗΑ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Δ ΑΚΔΡΑΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΥΧΡΗ ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ 

ΔΠΤ 

ΚΧΓΗΚΟ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟΤ 

ΔΠΤ 

  Αξηζκεηηθψο……

……………… 

Οινγξάθσο……

……………………

. 

   

      

      

      

      

 

 

        

       

       

                                                                                                      ΤΠΟΓΡΑΦΖ …………………. 

                                                                                                         ΦΡΑΓΗΓΑ …………………… 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 

Τπφδεηγκα Δγγχεζεο πκκεηνρήο  

ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΧ 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Πξνο  ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ –ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ,  

Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ,   νδφο 6ν ρηι. Καηξίλεο -Αξσλά, Σ.Κ. 60100, Πφιε ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

Δγγχεζε καο ππ‟ αξηζκφλ               γηα επξψ    

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ   επξψ ππέξ ηεο Δηαηξείαο   , νδφο  

 , αξηζκφο    (ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξηψλ (1)    ,(2)  , θ.ιπ. αηνκηθά γηα θάζε 

κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ), 

δηα ηελ ζπκκεηνρή ηεο εηο ηνλ δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο   δηα ηελ παξνρή πξνκήζεηαο δηάθνξσλ  πξντφλησλ  

θαζαξηζκνχ  γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ   Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καηεξίλεο,  κε ηελ ππ‟ αξηζκ.23-2019 δηαθήξπμε.   

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ 

εηαηξείαο θαζ‟ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

Ζ Δγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 

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

ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ      150 εκέξεο (Ο ρξφλνο ηζρχνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπιάρηζηνλ έλα (1)  κήλα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο 

ηεο πξνζθνξάο, φπσο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε δηαθήξπμε)  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην 

πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

  

 

 

 

Τπφδεηγκα Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο 

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

Δθδφηεο:           

Ζκεξνκελία Έθδνζεο:         

Πξνο ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ   

Σκήκα Πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείνπ, νδφο 6ν ρηι. Καηεξίλεο - Αξσλά, Σ.Κ. 60100 , Πφιε ΚΑΣΔΡΗΝΖ 

Δγγχεζε καο ππ‟αξηζκφλ      γηα επξψ    

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξεία ή ε Έλσζε Δηαηξηψλ   , νδφο  , αξηζκφο  , ζαλ 

αλάδνρνο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, ηελ ππ‟  αξ.        ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα  δηάθνξσλ πξντφλησλ 

θαζαξηζκνχ (αξ. δηαθήξπμεο 23/2019 )ζπλνιηθήο αμίαο                              €, θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε 

Δηαηξία ή Έλσζε ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο 10% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πξνκήζεηαο 

δηάθνξσλ πξντφλησλ  Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ  Καηεξίλεο          

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα    παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε ππέξ ηεο Δηαηξείαο (ή ζε πεξίπησζε 

Έλσζεο ππέξ ησλ εηαηξεηψλ 1)  , 2)    αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη 

εηο νιφθιεξνλ ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο Πξνκεζεπηψλ) θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ 

παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, λα θαηαβάιεη ζε ζαο, κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο 



απαίηεζήο ζαο, κε απιή δήισζή ζαο φηη ε εηαηξεία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ 

πνπ ζα νξίδεηε ζηε δήισζή ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηε εγγχεζε απηή. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ  επηζηξνθή ηεο . 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην 

πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαίλεη ην φξην εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

(Δμνπζηνδνηεκέλε Τπνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ      

   Τ Μ Β Α  Ζ 

 

ηελ Καηεξίλε  ζήκεξα ηελ  ………… κεηαμχ: 

Αθελφο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καηεξίλεο-Φπρηαηξηθνχ ηνκέα  ( νδφο6ν ρηι. Καηεξίλεο -Αξσλά) ΑΦΜ    θαη Γ.Ο.Τ   ΚΑΣΔΡΗΝΖ θαη 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Γηνηθεηή  

Καη αθεηέξνπ ηεο θ.                                      κε ΑΦΜ …………….. ηεο Γ.Ο.Τ. …………………. (ζην εμήο θαινχκελε «Αλάδνρν») πνπ 

εδξεχεη ……………… (νδφο ………………………., Σ.Κ. ………….)  , θάηνηθν                   νδφο ……………, κε ΑΓΣ …………….. 

Καη αθνχ έιαβαλ ππφςε φηη: 

Ήδε κε ηελ παξνχζα ν Πξψηνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αλαζέηεη ζηε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε  (θαινχκελε ζην εμήο «ν Αλάδνρνο») θαη 

απηή αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαζαξηζκνχ πνπ ηεο θαηαθπξψζεθε, ζπκθσλήζεθε θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο : 

ΑΡΘΡΟ 1ν: Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο 

Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα πξντφλησλ θαζαξηζκνχ  ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ  Καηεξίλεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. 

Σα αλσηέξσ ζην εμήο ζα θαινχληαη πξντφλησλ θαζαξηζκνχ   ηα νπνία αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε  θαη‟ είδνο, 

πνζφηεηα θαη ηηκή κνλάδνο θαη ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

πξνζθεξφκελεο πξνκήζεηαο θαη ε νπνία πξνζθνξά απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

  ΑΡΘΡΟ 2ν: Ακνηβή – Σίκεκα –  Σξφπνο πιεξσκήο – Κξαηήζεηο 

Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηελ παξνρή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο ηεο παξνχζαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ…… επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α.  

Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή θαηά κήλα απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ηνπ θνξέα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ πξνζθφκηζή 

ηνπο. Σα αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο αλά κήλα πνπ πξέπεη λα πξνζνκίζεη ν αλάδνρνο είλαη κεηά απφ έθδνζε ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο θαη εθφζνλ πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν: 

α) Σηκνιφγην πψιεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ γηα παξαιαβή πξνεγνχκελνπ κήλα 

β) Πξαθηηθφ παξαιαβήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά πξντφλησλ κελφο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο  

γ) Απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ, ζα παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 θφξνο εηζνδήκαηνο 

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία 

θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο ηνπ 

θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θ.ιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο Γηαηάμεηο. 

Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλνληαη 

φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη  ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο 

Δγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 

Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.  

ε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ άλεπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ηα παξαζηαηηθά εθδίδνληαη απφ θάζε έλα κέινο ηεο 

θνηλνπξαμίαο ή ηεο έλσζεο ρσξηζηά, αλάινγα κε ην κέξνο ηεο Πξνκήζεηαο πξντφλησλ  πνπ  έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη, φπσο έρεη 

πεξηγξαθεί ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηεο ζρεηηθήο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο, θαη κε αλαθνξά ζηελ πεξηγξαθή απηή. 

Ζ παξνρή, ν ρξφλνο, ν ηφπνο θαζψο θαη ν ηξφπνο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο, ζα πξαγκαηνπνηείηαη  ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ηα νπνία θαζίζηαληαη παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο. 

ΑΡΘΡΟ 3ν ΠΑΡΑΛΑΒΖ – ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 

Ζ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο πξντφλησλ θαζαξηζκνχ    ζα γίλεηαη απφ  επηηξνπή, πνπ ζα εθδίδεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν . Σα δεηνχκελα 

πιηθά ζα παξαδίδνληαη  απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο παξαγγειίαο ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο ηνπ Γ.Ν.Κ.-ΦΣ  πξνο ηνλ πξνκεζεπηή 

ζην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ, ζα γίλεηαη κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο 

πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνχλ.  



Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξάδνζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ  εθηφο αλ ε θζνξά ή θαηαζηξνθή πξνέιζεη 

απνδεδεηγκέλα απφ ππαηηηφηεηα ησλ εθπξνζψπσλ ή ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θαηά ην ρξφλν παξάδνζεο έρεη  δηαπηζησζεί  πξνβιεκαηηθφ θάπνην είδνο, απηφ 

ζα αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή κε έμνδα, επζχλε θαη κέξηκλα δηθή ηνπ . 

Ζ παξάδνζε   ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ 

πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο. Με ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν  

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο – παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην 

αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζ/κείνπ., θαηά ηα νξηδφκελα toy N.4412/16. Ζ 

παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ. Δάλ 

θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο νιφθιεξε εκέξα. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 4ν : Τπνρξεψζεηο θαη Δπζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ 

  α) Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζα πινπνηήζεη ν Αλάδνρνο κε πξνζσπηθφ δηθφ ηνπ, πνπ νπδεκία ζρέζε ζα έρεη κε ην  Γ.Ν.Κ. 

θαη ηελ Δ.Π.Τ. θαη ηνπ νπνίνπ νη κηζζνί, εκεξνκίζζηα, δψξα, επηδφκαηα, εηζθνξέο θ.ιπ. βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ 

Πξνκεζεπηή. 

  β) Ο Πξνκεζεπηήο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ζηα 

Παξαξηήκαηα απηήο. 

  γ) Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη, ηπρφλ θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο απφ ηνλ Αλάδνρν ή ηπρφλ απφξξηςεο φιεο 

ή κέξνπο ηεο παξαγγειίαο, επηθέξεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Π.Γ. 173/90, ηνπ Ννζνθνκείνπ  

δηαηεξνχληνο επηπιένλ ην δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε πάζεο πεξαηηέξσ ζεηηθήο θαη απνζεηηθήο δεκίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ είδνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη λέα ζχκβαζε απφ άιιε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ πνπ ηπρφλ απνθαζηζηεί απφ ην Ννζνθνκείν( 

π.ρ. Αλάζεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ζε πλεξγείν ) , ηφηε  ζα  γίλεη πξνκήζεηα κφλν γηα ηα είδε πνπ ζα θξηζνχλ αλαγθαία, ρσξίο 

θακία επηβάξπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

ΑΡΘΡΟ 5ν: Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ζην Γ.Ν.Κ.  ηελ ππ‟ αξηζ. ……………….. εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

………………………………….., ε νπνία θαιχπηεη ζε επξψ πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο παξερφκελεο πξνκήζεηαο 

πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε ρσξίο Φ.Π.Α. κε απεξηφξηζην ρξφλν ηζρχνο, ήηνη πνζνχ ……………………………... απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ 

νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο.  

ΑΡΘΡΟ 6ν: Δθρσξήζεηο-Μεηαβηβάζεηο 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε .  

ΆΡΘΡΟ 7ν .Λχζε – Καηαγγειία ηεο χκβαζεο – Έθπησζε Αλαδφρνπ 

 Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη  1 έλα  έηνο κεηά  κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 3  κελψλ . 

Σν  δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(α) αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο  

Ννζνθνκείνπ), 

(β) αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο   ηνπ  Ννζνθνκείνπ), 

(γ) αλ ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε , 

(δ) αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ 

πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, 

(ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

ΔΚΠΣΧΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Σν ΓΝ.Κ. δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Πξνκεζεπηή ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε 

δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο – κεηά απφ κεληαία πξνεηδνπνίεζή ηνπ – αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ 

Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί (ηδίσο φηαλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά  

κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ)ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

παξάδνζεο. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ 

κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή 

αληηθαηάζηαζε απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 



ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.4412/16). 

Σν Γ.Ν.Κ. αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο 

εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. 

Αλ παξέιζεη ε ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο εθάζηνηε ηκεκαηηθήο παξαγγειίαο  ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, ηφηε 

ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη σο πνηληθή ξήηξα γηα θάζε κέξα θαζπζηέξεζεο πνζνζηφ σο πνηληθή ξήηξα φπσο αλαθέξεηαη 

ζην Ν.4412/16). 

Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ  Ν.4412/16). 

Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε αλψηεξε βία.  

ΆΡΘΡΟ 8Ο . Αλσηέξα Βία 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηελ κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία 

εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 

Χο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:  

Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ πξνκεζεπηή. 

Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ πξνκεζεπηή. Πιεκκχξα. εηζκφο. Πφιεκνο. Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο 

κεηαθνξψλ (Γηεζλνχο Γηθηχνπ). 

Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMBARGO). 

Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο 

αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη πξνο ην Ννζνθνκείν  θαη λα επηθαιεζζεί ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο 

απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία .ψζηε ην 

Ννζνθνκείν λα  απνθαζίζεη.   

Μφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ  ην ΓΝ.Κ. ηεο αλψηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλαδφρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

ΆΡΘΡΟ  9ν   . Σίκεκα- Σξφπνο πιεξσκήο  

1 Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ηνπ ππφ πξνκήζεηα πιηθνχ,   ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πνπ 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ             επξψ αλά κνλάδα κέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη εμφδσλ. 

2 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 πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ 

πξνζθνξά. 

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

παξαιαβή 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. 

4. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ 

αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

5. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. 

5.1. Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη θαη ηελ ηζρχνπζα 

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

θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.). 

5.2. 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. 

6. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζνθνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 1666/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2003/35) ηεο 29-6-2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν πνζφ 

θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ 

εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά 

δχν (2,00) πνζνζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 



7. 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 ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ν.4412/16). 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.ιπ.). 

8. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε  ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. 

H πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη ζε επξψ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4152/2013 θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 

4412/2016 Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ θξαηήζεηο: 

α) 2% ππέξ Οξγαληζκψλ Φπρηθήο Τγείαο (ΦΔΚ 545 Β‟ /24-3-‟09). 

β) 0,07% ππέξ ΔΑΑΓΖΤ (άξζξν 375, παξ. 7 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

γ) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, 

ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

δ) 0,06% ππέξ Α.Δ.Π.Π. (άξζξν 350, παξ. 3 ηνπ Ν. 4412/8-08-2016/ΦΔΚ 147 Α΄). 

ε) Δπί ηεο παξαπάλσ θξάηεζεο επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, 

ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.  

Ο Φ.Π.Α θαηαβάιιεηαη απφ ηo Νoζoθoκείo. 

9. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 10ν. Δθαξκνζηέν Γίθαην – Δπίιπζε Γηαθνξψλ 

Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. 

ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Καηεξίλεο.  

Ο Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη  φηη αλαιακβάλεη 

απφ θνηλνχ θαη εμ‟ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη 

απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν 

εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο 

θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα, θαη αθνχ δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ 

απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ                                                                                                           Ο  ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄   

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ (TEΤΓ) 

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

 γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  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: [ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ] 

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

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [6ν ρηι. ΚΑΣΔΡΗΝΖ-ΑΡΧΝΑ /ΚΑΣΔΡΗΝΖ/Σ.Κ.60100……] 

- πιεξνθνξίεο: [ΣΜ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ……] 

- Σειέθσλν: [2351350347,2351352849,2351350353……] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν: [promith1@1142.syzefxis.gov.gr, promithproist@1142.syzefxis.gov.gr promithies@gnkaterini.gr…] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.psynpo.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV)39830000-9: 

[ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ  ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤΑΡΗΘΜΟ ΔΖΓΖ:79730 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [             ] 

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

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [  ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [23/2019] 

 

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

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΜΔΡΟ ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλψξηζεο: 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: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 



Δθπξνζψπεζε, 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 …): 

[……] 

ΜΔΡΟ ΗΗI: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

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

πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε. 

Γσξνδνθία 

Απάηε 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη 

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; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηαη: 

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:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

[   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 

αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

[           ] Ναη [                 ] Όρη 



αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε») 

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: [……] 

 

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

Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[                 ] Ναη [           ] Όρη 

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

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ 

    [           ] 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 πνπ ιήθζεθαλ: 

[…….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο: 

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 λα εθηειέζεη 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 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

   [                ] Ναη [               ] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 



Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα; 

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;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ: 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; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[             ] Ναη [             ] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηαii 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: 

[……] 

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 

[] Ναη [] Όρη 



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; 

ΜΔΡΟ ΗV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Καηαιιειφηεηα Απάληεζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή 

ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

ΜΔΡΟ VΗ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη 

νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ.Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ 

επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο εάλ: 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ. 

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

επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί 

ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

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

ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν  

Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν  

Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ  

Σαπηφηεηαο: 
 Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  
Γ/λζε Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ (Δmail): 
 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 

1599/1986, δειψλσ φηη κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο – απνζηνιήο ηεο πξνζθνξάο κνπ: 

1) ε πξνζθνξά πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχµελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο  θαη ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ δηαγσληζµνχ  23/2019) 

2) ν πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνµή -µέζα, θηι. γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο 

3) ε πξνζθνξά ηζρχεη γηα δηάζηεµα ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ είθνζη (150) εµεξψλ 

4) πκθσλψ γηα ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν παξάδνζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

                                                                                                                                                                      Ζκεξνκελία:                                                                                                                                                                        

Ο/Ζ Γει………                                                                                                                                                               (Τπνγξαθή) 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε.(2) Αλαγξάθεηαη 

νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ 

ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ.(4) ε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                                                
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
 



                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                 

 

 
 


