
 

 

 

 

 

 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                       
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ                                                                            ΕΑΚΤΝΘΟ       18-5-2022     

ΓΗΟΗΚΖΖ 6εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ     ΑΡ ΠΡΧΣ            2259     

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»  

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-ΟΗΚ/ΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ                                             ΠΡΟ   ΚΑΘΔ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟ 

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

Σαρ. Γ/λζε: ΓατηΪλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00  

Πιεξνθνξέεο: ΘΔΟΓΧΡΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΑ  

ΣΖΛ.: 26953-60606    

E-mail: grafprom@1696.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  Αξέζκ.   4/2022 

 

Ζιεθηξνληθνχ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ θΪησ ησλ Οξέσλ γηα ηελ αλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ 

«Τπεξεζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο εμνπιηζκνύ Αθηηλνγξαθίαο»  

 γηα θΪιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν.Ε.  γηα Ϋλα (1) Ϋηνο.  
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

εθηηκψκελε αμία κε ζπκπεξ. ΦΠΑ 58.700,00 € Πελάληα Οθηψ ΥηιηΪδεο Δπηαθφζηα επξψ θαη ΜεδΫλ ιεπηΪ 

 +  (ΦΠΑ 24 %) 14.088,00 € ΓεθαηΫζζεξηο ΥηιηΪδεο Ογδφληα Οθηψ επξψ θαη ΜεδΫλ ιεπηΪ 

Αλψηαηε αμία ζπκπεξ. ΦΠΑ 24% 72.788,00 € Δβδνκάληα Γχν ΥηιηΪδεο Δπηαθφζηα Ογδφληα Οθηψ επξψ θαη ΜεδΫλ ιεπηΪ 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Τπεξεζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ηνπ θΪησζη εμνπιηζκνύ Αθηηλνγξαθίαο: 

1)  αμνληθφο ηνκνγξΪθνο  GE CT BRIGHTSPEED  (ID NO. H2068CT05)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

2)  αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PROTEUS XR/a   (ID No. H2068RAD06) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

3) αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PRECISION RXI 32D REMOTE MIDTI  (ID NO. H2068RAD08)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare  

ΚΧΓΗΚΟΗ  CPV (CPV  50421200-4) 

Ζ δαπΪλε ζα  

ΒΑΡΤΝΔΗ 
ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκεένπ  (KAE  0887 ) 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΤΜΒΑΖ 
Απφ ηελ ππνγξαθά ηεο θαη ηελ αλΪξηεζάο ηεο ζην ΚΖΜΓΖ,  Ϋσο εμαληιάζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ 

  

ΣΡΟΠΟ  

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ 

ΔΡΓΟΤ  

Ζ εκεξνκελέα θαη ε ψξα ηεο θΪζε επέζθεςεο ηνπ αλαδφρνπ ζα θαζνξέδεηαη πξηλ ηηο εξγαζέεο επηζθεπάο - 

ζπληάξεζεο θαη ζα πξνεγεέηαη Ϋγγξαθν – εηδνπνέεζε ησλ αξκνδέσλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκεένπ καο πξνο ηνλ 

αλΪδνρν.  

ΜεηΪ απφ θΪζε εέδνπο ζπληάξεζε, Ϋιεγρν, ξχζκηζε, ά επηζθεπά πνπ ζα δηελεξγεέηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο 

εηαηξεέαο,  

Α) ζα εθδέδεηαη Γειηέν Δξγαζέαο Σερληθνχ, ζην νπνέν ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα ζηνηρεέα ηνπ κεραλάκαηνο, 

νη εξγαζέεο πνπ Ϋρνπλ εθηειεζηεέ, ν ρξφλνο πνπ απαηηάζεθε, ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ αληηθαηαζηΪζεθαλ θαζψο 

θαη ηηο εξγαζέεο πνπ ζα πξΫπεη λα γέλνπλ θαη ηα ηπρφλ αληαιιαθηηθΪ πνπ ρξάδνπλ αληηθαηΪζηαζεο  

Β) ην Γειηέν απηφ ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηά θαη ζα παξαδέδεηαη ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ 

Ννζνθνκεένπ.   

Ο Ϋιεγρνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε παξαιαβά ησλ εξγαζηψλ ζα γέλεηαη απφ 

επηηξνπά, πνπ ζα ζπζηαζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ, απφ ηελ Γ/λζε ηνπ Ννζνθνκεένπ. 

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Ζ επηζθεπά, ζπληάξεζε θαη ε παξΪδνζε ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ησλ κεραλεκΪησλ, ζα γέλεηαη ζηνπο ρψξνπο πνπ 

εέλαη εγθαηεζηεκΫλα απηΪ ζην Γ. Ν.  ΕΑΚΤΝΘΟΤ  

mailto:grafprom@1696.syzefxis.gov.gr
ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 2 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
Τπεξεζία  

ΔΛΑΥΗΣΖ 

ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΣΜΖΜΑΣΗΚΖ  ΠΑΡΑΓΟΖ ….. ΓΔΝ ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ  

  

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα ιεθζεέ ππφςε, ε πξνζθεξφκελε ηηκά γηα ηελ επηζθεπά - ζπληάξεζε αλΪ 

κερΪλεκα πξν  ΦΠΑ,    εθ ησλ ζπκκεηαζρφλησλ  ησλ νπνέσλ νη πξνζθνξΫο ηνπο Ϋρνπλ θξηζεέ σο απνδεθηΫο 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΑΝΑΘΔΖ 

Ζ  πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ κφλν βΪζεη ηηκάο  

(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) γηα ηελ επηζθεπά - ζπληάξεζε αλΪ κερΪλεκα. 

  

ΠΡΟΦΟΡΔ 

ΓΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ  Ζ 

ΓΗΑ ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

Θα γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο πνπ ζα αθνξνχλ  ην ζχλνιν  ηνπ πεξηγξαθφκελνπ Ϋξγνπ 

 ηεο επηζθεπάο – ζπληάξεζεο  είηε ζην κεράλεκα, είηε  ζηα κεραλήκαηα πνπ ζπκκεηΫρνπλ. 

Δγγπάζεηο  

Γηα ηελ ζπκκεηνρά ζηνλ δηαγσληζκφ απαηηεέηαη εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο,  πνπ αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 

2%  επέ ηεο πξνυπ. δαπΪλεο πξν ΦΠΑ, {άηνη: 1.174,00 € (Υέιηα Δθαηφλ Δβδνκάληα ΣΫζζεξα επξψ θαη ΜεδΫλ 

ιεπηΪ) φηαλ ε πξνζθνξΪ αθνξΪ φια ηελ επηζθεπά – ζπληάξεζεο θαη ησλ ηξηψλ κεραλεκΪησλ. 

ε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζα αλαινγεέ ζε πνζνζηφ 2%  επέ ηεο 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο πξν ΦΠΑ γηα θΪζε κερΪλεκα  γηα ην νπνέν ζα ζπκκεηΫρνπλ. (Πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξέεο ζηελ παξΪγξαθν 2.2.2.1. ηεο παξνχζαο) 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα έλα (1) κήλα  κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άηνη κΫρξη δεθαηξεέο (13) κάλεο, απφ ηελ επνκΫλε ηεο 

θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ.            

Πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ζα θαηαζΫζεη εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ην 

χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ θαη κε ρξφλν ηζρχνο γηα 

ηνπιΪρηζηνλ 2 κήλεο επηπιΫνλ ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα δώδεθα (12) 

κελώλ, (360 εκεξψλ) απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

ΣΔΥΝ. 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΝΑΗ 

ΓΔΗΓΜΑΣΑ Απφ θνξΫα: ΟΥΗ                                  Απφ ζπκκεηΫρνληεο: ΟΥΗ  

ΠΛΖΡΧΜΖ 

ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ πιεξσκά ζηνλ αλΪδνρν ζα γέλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμέαο ηνπ παξαδνζΫληνο Ϋξγνπ (αλΪ επέζθεςε 

ζπληάξεζεο – επηζθεπάο) θαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά απηνχ, απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπά. 

ΚΡΑΣΖΔΗ    (%) 

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, 

θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δ. Α. Α. Γ. . 

 β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηεο αλΪπηπμεο θαη ζπληάξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ 

ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη 

ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπ.Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, 

(παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016) 

 γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο 

θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Α. Δ. Π. Π. (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)  

δ) 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο  επέ ηεο αμέαο ηνπ ηηκνινγένπ ηεο ζχκβαζεο, κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ ΦΠΑ & θαη 

θΪζε Ϊιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππΫξ ηξέησλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3, Ν. 3580/2007 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Καη θΪζε λφκηκε θξΪηεζε ππΫξ Γεκνζένπ & ηξέησλ 

ΦΟΡΟ 

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο 

αμέαο (8% γηα παξνρή ππεξεζηώλ)  επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

  

ΣΟΠΟ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ηε πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ) κΫζσ 

ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο 

ΖΜΔΡ. ΑΝΑΡΣΖΖ 

ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο 

ην ΚΖΜΓΖ θαη ΓΗΑΤΓΔΗΑ απφ ηελ  Σεηάξηε  18/5/2022    

ην  ΔΖΓΖ  ε νπνέα Ϋιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ: 161316,  απφ ηελ  Πέκπηε  19/5/2022     

ΖΜΔΡ. ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΣΖ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
ηνλ ηνπηθφ Σχπν    απφ  ηελ  Πέκπηε  19/5/2022   

ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ  

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 
Απφ: ΓΗΑΤΓΔΗΑ,  ΚΖΜΓΖ,  ΔΖΓΖ 

ΣΟΠΟ 

ΚΑΣΑΘΔΖ  

ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ηε πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ) κΫζσ 

ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο 

Σα Ϋληππα δηθαηνινγεηηθΪ θαηΪ πεξέπησζε, ππνβΪιινληαη ζην Γ. Ν. Εαθχλζνπ «Άγηνο Γηνλχζηνο» 

νδφο: ΓατηΪλη, ΣΚ 291 00  ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεέα - Πξσηφθνιιν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 3 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  

ΔΝΑΡΞΗ 
ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Απφ ηελ   Παξαζθεπή  20/5/2022 , ψξα 08:00 π.κ. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΊΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ:  Έσο ηελ     Πέκπηε  2/6/2022 , ψξα 13:00  

ΔΝΣΤΠΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: Σα ζηνηρεέα θαη  ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο πξνζθνξΪο πνπ ππνβΪιινληαη 

ειεθηξνληθΪ, πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε ζε Ϋληππε κνξθά ζην Γ. Ν. Εαθχλζνπ «Άγηνο 

Γηνλχζηνο» νδφο: ΓατηΪλη, ΣΚ 291 00  ΕΑΚΤΝΘΟ Γξακκαηεέα - Πξσηφθνιιν  Ϋσο 

 ηελ   Σξίηε  7/6/2022 , ψξα 11:00 π.κ 
ΖΜΔΡΟΜ.  

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

Ζ ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ»  

ζα γέλεη ηελ   Σξίηε  7/6/2022 , ψξα  11.30 π.κ. 

 
Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..) κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο http:// www.promitheus.gov.gr.  

 

 Ζ ειΪρηζηε πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ αλΫξρεηαη ζε δέθα πέληε (15) εκέξεο,  απφ ηελ εκεξνκελέα 

δεκνζέεπζεο ηεο πξνθάξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΖΜΓΖ (Ϊξζξν 60 παξ. 1 λ. 4412/2016) (Ϊξζξν 121,  ηνπ λ.4412/2016 (ΦΔΚ 

147/Α/08-08-2016), φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 43 παξ. 19 πεξ. α ηνπ λ. 4605/2019. 

  

             Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη απφ  Δπηηξνπά πνπ αλαδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011. 

  

 Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΤΑ Π1-2390/16-10-2013 «ΣερληθΫο 

ιεπηνκΫξεηεο & δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ)». 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ  ζχκθσλα κε ηα  παξαξηάκαηα 

πνπ επηζπλΪπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ   πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην θείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο: 

 ειέδα  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  1. – Αλαιπηηθά Πεξηγξαθά Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο 37 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  2. – Τπφδεηγκα Σερληθάο ΠξνζθνξΪο- ΦΤΛΛΟ  ΤΜΜΟΡΦΧΖ 41 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  3. – Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 43 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ  πνπ αλαξηψληαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,ηα νπνία είλαη 

πξνζαξηεκέλα ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ. 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4.– ΔΔΔ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5.– Πέλαθαο αληηζηνέρηζεο ιφγσλ απνθιεηζκνχ-θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο θαη απνδεηθηηθψλ κΫζσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6.– ΔλεκΫξσζε γηα ηελ πξνζηαζέα πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7.– ΥΈΓΗΟ ΎΜΒΑΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8.- ΓΖΛΧΔΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΥΔΓΗΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9.- ΓΖΛΧΖ ΑΚΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10.- ΔΝΖΜΔΡΧΖ  ΟΗΚΟΝ. ΦΟΡΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΡΘΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 11.-(θαηΪ πεξέπησζε) Απφθαζε Γ.. ΟΡΗΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ απφ δηαδηθαζέα Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο 

 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ   

                                         ΡΑΓΚΟΤΗ  Υ.  ΓΔΩΡΓΙΟ   
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκέα 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

«ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ» 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 999519547 

Κσδηθφο ειεθηξνληθάο ηηκνιφγεζεο (Άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016)  

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΓατηΪλη Εαθχλζνπ 

Πφιε ΕΪθπλζνο, 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο Σ.Κ. 291 00 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS    (Μφλν γηα ζπκβΪζεηο Ϊλσ ησλ νξέσλ)  

ΣειΫθσλν 2695360606 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν (e-mail) grafprom@1696.syzefxis.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο 
ΘΔΟΓΧΡΗΣΖ ΔΤΣΡΑΣΗΑ  

ηει. 2695360606 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) http://www.zante-hospital.gr 

 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη   Ννζνθνκεέν, (κε θεληξηθά αλαζΫηνπζα αξρά  θαηΪ ηελ 

Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016) 

   

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη ε Τγεέα 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  
α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά πξφζβαζε  

κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

β) ΚΪζε εέδνπο επηθνηλσλέα θαη αληαιιαγά πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη 

Τπεξεζέεο (εθεμάο ΔΖΓΖ), ην νπνέν εέλαη πξνζβΪζηκν απφ ηε Γηαδηθηπαθά Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ 

ΟΠ ΔΖΓΖ 

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζεέζα Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο  
ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ 

ΓΗΟΝΤΗΟ» (ΚΑΔ 0887), απφ  ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2022 

 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο  εέλαη ε αλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ:  

Τπεξεζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο εμνπιηζκνύ Αθηηλνγξαθίαο, (CPV 50421200-4) 

 

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 58.700,00 € κε ζπκπεξηιακβ. ΦΠΑ  

(αλψηαηε  αμέα ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24%: 72.788,00 €). 

 

Ζ ρξνληθά ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη Απφ ηελ ππνγξαθά ηεο θαη ηελ αλΪξηεζάο ηεο ζην ΚΖΜΓΖ,  Ϋσο 

εμαληιάζεσο ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ.  

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά «ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο» δέδεηαη ζε ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

Γέλνληαη δεθηΫο πξνζθνξΫο πνπ ζα αθνξνχλ  ην ΤΝΟΛΟ  ηνπ πεξηγξαθφκελνπ Ϋξγνπ  ηεο επηζθεπάο – ζπληάξεζεο  

είηε ζην κεράλεκα, είηε  ζηα κεραλήκαηα πνπ ζπκκεηΫρνπλ.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪο, βΪζεη ηηκάο,  

(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) γηα ηελ επηζθεπά-ζπληάξεζε αλά κεράλεκα. 
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1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπνληαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηάο 

εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

- ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
- ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ ΚξΪηνο: νξγΪλσζε, ιεηηνπξγέα & δηαθΪλεηα ηεο ΚπβΫξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ 

νξγΪλσλ & ηεο θεληξηθάο δεκφζηαο δηνέθεζεο» θαη ηδέσο ηνπ Ϊξζξνπ 37  

- ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαέν θεέκελν Γηθνλνκέαο γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, νινθιεξσκΫλν λνκνζεηηθφ πιαέζην γηα 

ηνλ πξνζπκβαηηθφ Ϋιεγρν, ηξνπνπνηάζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, δηαηΪμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθά 

απνλνκά ηεο δηθαηνζχλεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 324-337 

- ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ…»,  

- ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη 

Ϊιιεο δηαηΪμεηο»,   

- ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ 

ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

- ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα» Ζ ππνρξΫσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλΪπηνπλ δεκφζηεο ζπκβΪζεηο, απαηηεέηαη ζχκθσλα κε 

ην Ϊξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ εθηηκψκελεο αμέαο αλψηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξένπ 

επξψ (1.000.000,00 €), 

- ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο κε αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθΪ κε ηα 

«Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ 

απνθΪζεσλ, νη νπνέεο εθδέδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε 

«ζπλεξγΪζηκσλ θνξνινγηθΪ» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο» Δπηζεκαέλεηαη φηη, φπσο 

πξνβιΫπεηαη ζην αξ. 65 ηνπ λ. 4172/2013, νη ζρεηηθΫο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο εθδέδνληαη θΪζε Ϋηνο. Πξβι. ηηο κε αξηζκ.1024/2018 (Β 

542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) ζρεηηθΫο απνθΪζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

- ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο Α.Δ.Π.Π.» 

- ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115) [ζε ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη θχιαμεο] 

- ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : “Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ 

ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β’ 1781)  

- ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλάο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη 

Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε ζΫκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» 

- ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Σηκνιφγεζε ζην πιαίζην ησλ Γεκφζησλ 

πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

- ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκφο Δζληθνχ Μνξθφηππνπ ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην 

πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».  

- ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο» (ΑΓΑ: 

ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92). [ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνληαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα] 

- ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

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

- ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – 

δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

- ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 

- ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

- ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

- ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 

θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»,  

- ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία»  

- ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

- ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 1,2, 7, 

11 θαη 13 Ϋσο 15, 

- ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  

- ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 27εο Απξηιένπ 2016, γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ Ϋλαληη ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηάξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξέα ησλ δεδνκΫλσλ 

απηψλ θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζέα ΓεδνκΫλσλ) (Κεέκελν πνπ παξνπζηΪδεη 

ελδηαθΫξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119, 

- ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
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έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

- ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ πνπ 

αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ 

αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 

Καζψο θαη  

- Σν ππ’ αξέζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ. κε ζΫκα: «ΓηεπθξηληζηηθΫο νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 

4472/2017 (Α΄ 74) θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Τπεξεζηψλ πγεέαο θαη ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ.  

-- Σν απφ 11-3-2022 αέηεκα  πνπ ζηΪιζεθε κε e-mail ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ απφ ηνλ Γ/ληά ηνπ αθηηλνδηαγλσζηηθνχ 

Σκάκαηνο. 

-- Σηο πξνδηαγξαθΫο πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ππ αξέζκ. πξση. 978 / 16-02-2021, κε ΑΓΑ: 6ΓΦ34690ΒΞ-Ξ5Η θαη 

ΑΓΑΜ: 21PROC008149613 δηαθάξπμε πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ  θαη ζην απφ 11-3-2022 αέηεκα ηνπ 

αθηηλνδηαγλσζηηθνχ ηκάκαηνο 

- Σελ ππ’ αξέζκ. 12/14-4-2022 ζΫκα 1
ν
, κε  ΑΓΑ:  9ΗΗ44690ΒΞ-ΟΤ2,  απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Ε., πνπ αθνξνχζε ηελ  

Έγθξηζε ηνπ  Πέλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ Τιηθψλ θαη Τπεξεζηψλ (ΠΠΤΤ) αλΪ ΚΑΔ θαη αλΪ CPV πνπ θαηαξηέζηεθε κε 

βΪζε ηα φξηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2022  θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4542/2018 (ΦΔΚ 95 / Α' / 1-7-

2018), Ϊξζξν ηΫηαξην «Ρπζκέζεηο γηα ηελ ΔΚΑΠΤ» παξ.1. θαη ηνπ λ. 4915/2022 (ΦΔΚ 63 / Α' / 24-3-2022), Ϊξζξν 79. 

- Σελ ζρεηηθά  απφθαζε ηνπ Γ.Ν.Ε. ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ. 

- Σελ  Έθζεζε ΑλΪιεςεο ΓαπΪλεο: 0/690, 578/0, ΑΓΑ: Ω3ΞΜ4690ΒΞ-ΡΗΝ, πνζνχ: 1.000,00 € (γηα ην 2022)  

 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

ηνλ ηφπν θαη ρξφλν πνπ  αλαγξΪθεηαη ζηελ 3
ε
 ζειέδα ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο  

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ) 

Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο ηνπ  ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθά Πχιε www.promitheus.gov.gr) 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν  

-- Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο ζα αλαξηεζεέ: 

ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΗΜΓΗ)  

ζην  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr),  

ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ Δ..Η.ΓΗ.  http://www.promitheus.gov.gr 

-- ηνηρεέα αλΪξηεζεο ηεο δηαθάξπμεο ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηζηνζειέδα ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο   http://www.zante-

hospital.gr 

-- Πεξέιεςε ηεο δηαθάξπμεο ζα απνζηαιεέ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016, ζηηο ηνπηθΫο εθεκεξέδεο 
Ζ ππνρξΫσζε δεκνζέεπζεο ηεο πξνθάξπμεο ζε κέα ηνπηθά εθεκεξέδα, πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 4 ηνπ ΠΓ 118/2007, ζπλερέδεη λα πθέζηαηαη κΫρξη 

θαη ηελ 31/12/2023, νπφηε θαη θαηαξγεέηαη, βιΫπε Ϊξζξν 377§1 πεξέπη (59) θαη Ϊξζξν 379 §12 λ. 4412/2016. 
Ζ ππνρξΫσζε δεκνζέεπζεο ζε λνκαξρηαθΫο (λπλ "πεξηθεξεηαθΫο" θαηΪ ην Ϊξ.16 ηνπ λ.4487/2017) θαη ηνπηθΫο εθεκεξέδεο ηνπ λ.3548/2007 ζπλερέδεη 

λα πθέζηαηαη κΫρξη θαη ηελ 31/12/2023, νπφηε θαη θαηαξγεέηαη, βιΫπε Ϊξζξν 377§1 πεξέπη (35) θαη Ϊξζξν 379 §12 λ. 4412/2016. 

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 
Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ην Ννζνθνκεέν (Ϊξζξν 77 παξ. 5 λ. 4270/2014, Ϊξζξα 1 

παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ϊξζξα 377 παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016). 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο 

ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ 

ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο (Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016) . 

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, 

αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ Ϋρνπλ 

ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.zante-hospital.gr/
http://www.zante-hospital.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο  εέλαη ηα αθφινπζα: 

1. ην  Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  

2. ε παξνχζα δηαθάξπμε θαη ηα παξαξηάκαηΪ ηεο 

3. νη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο ζρεηηθΪ 

κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ 

4. ην ζρΫδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα ΠαξαξηάκαηΪ ηεο  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 
Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη 

αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο 

πχιεο (www.promitheus.gov.gr)  

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ,  ην αξγφηεξν δέθα (10) εκΫξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα, ζην πιαέζην ηεο 

παξνχζαο, ζηε ζρεηηθά ειεθηξνληθά δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ΔΖΓΖ, ε νπνέα εέλαη πξνζβΪζηκε κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο (www.promitheus.gov.gr). Αηηάκαηα 

παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ  ππνβΪιινληαη απφ εγγεγξακκΫλνπο  ζην 

ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ 

ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ 

εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν. Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλάζεσλ πνπ εέηε ππνβΪιινληαη 

κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ 

εμεηΪδνληαη.  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (Άξζξν 67, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016 &. Ϊξζξν 121, 

παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016) : 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

Ϋγθαηξα δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν ηΫζζεξηο (4) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα 

ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο.  

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηάζεθαλ ά ησλ 

αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα 

θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο. 

Σξνπνπνέεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο (πρ αιιαγά/κεηΪζεζε ηεο θαηαιεθηηθάο 

εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ πξνεγνχκελε παξΪγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ (Ϋγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « 

Γηεπθξηλέζεηο σο πξνο ηελ ηάξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα ζε πεξέπησζε 

ηξνπνπνέεζεο φξσλ ηεο δηαθάξπμεο» (ΑΓΑ: ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ)) 
 
2.1.4 Γιώζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Οη πξνζθνξΫο, ηα  ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζε απηΫο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζρεηηθΪ κε ηε κε 

χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο (Ϊξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016) 

ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Σα αιινδαπΪ δεκφζηα θαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθή γιώζζα, επηθπξσκΫλε 

εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην 

ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν.
. 
 

ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα -εηαηξηθΪ ά κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδά Ϋληππα κε 

ακηγψο ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλεέο κνλΪδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΫδηα, πνπ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εέλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θΪζε γιψζζα θαη δελ εέλαη απαξαέηεηε ε κεηΪθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη 

ζε Ϊιιε γιψζζα, ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε ζηελ ειιεληθά. (Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016).  

ΚαηΪ παξΫθθιηζε ησλ σο Ϊλσ παξαγξΪθσλ, γέλεηαη δεθηά ε ππνβνιά ελφο ά πεξηζζφηεξσλ ζηνηρεέσλ ησλ πξνζθνξψλ 

θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζηελ αγγιηθή  γιψζζα  ρσξέο λα απαηηεέηαη επηθχξσζά ηνπο, ζην κΫηξν πνπ 

ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα εέλαη θαηαρσξηζκΫλα ζε επέζεκνπο ηζηφηνπνπο θνξΫσλ πηζηνπνέεζεο, ζηνπο νπνένπο ππΪξρεη 

ειεχζεξε πξφζβαζε κΫζσ δηαδηθηχνπ θαη εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο παξαπΫκπεη ζε απηνχο, πξνθεηκΫλνπ ε 

επαιάζεπζε ηεο ηζρχνο ηνπο λα εέλαη επρεξάο γηα ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Παξ. 4 Α ηνπ σο Ϊλσ Ϊξζξνπ 92)   

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γέλνληαη 

ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο (Άξζξν 72 λ. 4412/2016) 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά ρξεκαηνδνηηθΪ 

ηδξχκαηα ά αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 14 ηνπ λ. 

4364/ 2016 (Α΄13) (Ϊξζξν 120 Ν.4512/2018 (ΦΔΚ Α΄ 5/17.1.2017), θαζψο θαη  Ϊξζξν 15 παξ.1 Ν.4541/2018  (ΦΔΚ 

Α΄ 93/31.5.2018)), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά 

ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα 

εθδέδνληαη απφ ην Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε 

παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ (Σα γξακκΪηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθάο παξαθαηαζάθεο ηνπ 

Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, γηα ηελ παξνρά εγγπάζεσλ ζπκκεηνράο θαη θαιάο εθηΫιεζεο (εγγπνδνηηθά 

παξαθαηαζάθε) ζπζηάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθά λνκνζεζέα πνπ  δηΫπεη απηφ θαη εηδηθφηεξα βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 4 

ηνπ π.δ ηεο 30 Γεθεκβξένπ 1926/3 Ηαλνπαξένπ 1927 (“Πεξέ ζπζηΪζεσο θαη απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη 

θαηαζΫζεσλ παξΪ ησ Σακεέσ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ”). ην κε αξ. πξση. 2756/23-5-2017 Ϋγγξαθν ηεο 

Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975)).  Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην 

Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εγγχεζεο 

επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη’ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο 

παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη’ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα:  

α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη,  

δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε,  

ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε εγγχεζε 

(ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο),   

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

     αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο 

θαη ηεο δηδάζεσο, θαη 

     ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ ηΫινο 

ραξηνζάκνπ, ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ,  

ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά κεξηθΪ εληφο 

πέληε (5) εκεξώλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη θαη  

    ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο ζρεηηθάο 

ζχκβαζεο (Παξ. 12 Ϊξζξνπ 72 λ. 4412/2016).  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπάζεηο πνπ παξΫρνληαη κε γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ. 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξΪθεη ηελ πξνζθνξΪ σο ΠξνζθΫξσλ ά σο Νφκηκνο 

Δθπξφζσπνο ΠξνζθΫξνληνο, φηη ε έδηα ά θαη ηξέηνη, θαη’ εληνιά θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγΪδνληαη 

πξνζσπηθΪ δεδνκΫλα πνπ πεξηΫρνληαη ζηνπο θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα ππνβΪιινληαη 

ζε απηάλ, ζην πιαέζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκΫξσζεο 

Ϋηεξσλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβΪλνληαο θΪζε εχινγν κΫηξν γηα ηε δηαζθΪιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο 

αζθΪιεηαο ηεο επεμεξγαζέαο ησλ δεδνκΫλσλ θαη ηεο πξνζηαζέαο ηνπο απφ θΪζε κνξθάο αζΫκηηε επεμεξγαζέα, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο πεξέ πξνζηαζέαο πξνζσπηθψλ δεδνκΫλσλ, θαηΪ ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα 

ζηελ αλαιπηηθά ελεκΫξσζε πνπ επηζπλΪπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα θαη, ζε 

πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 
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α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ (Βι. ζρεηηθΪ κε Γ 

https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm), ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 (χκθσλα κε ην ηζρχνλ θεέκελν ηεο Γ, ηα ζρεηηθΪ παξαξηάκαηα 

πνπ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 25 αληηζηνηρνχλ πιΫνλ ζηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7). θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά 

πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (Δπηζεκαέλεηαη φηη 

απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρά εμσρψξηαο εηαηξεέαο απφ «κε ζπλεξγΪζηκα θξΪηε ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκΫα» θαηΪ ηελ 

Ϋλλνηα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013,  θαζψο θαη απφ θξΪηε πνπ Ϋρνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο, φπσο απηΪ νξέδνληαη ζηνλ θαηΪινγν ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 65 ηνπ σο Ϊλσ Κψδηθα, θαηΪ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξέπησζε α΄ θαη β΄ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005). 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπΫο δηεζλεέο ζπκθσλέεο απφ ηηο νπνέεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη 

αλαζΫηνπζεο αξρΫο επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ησλ ρσξψλ πνπ 

Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλέεο κεηαρεέξηζε εμέζνπ επλντθά κε απηάλ πνπ επηθπιΪζζνπλ γηα ηα Ϋξγα, ηα 

αγαζΪ, ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ηεο Έλσζεο (ζρεηηθΪ, ζει. 8 ηεο Αλαθνέλσζεο ηεο Δπηηξνπάο C 

(2019) 5494 final «Καηεπζπληάξηεο γξακκΫο γηα ηε ζπκκεηνρά πξνζθεξφλησλ θαη αγαζψλ απφ ηξέηεο ρψξεο ζηελ 

αγνξΪ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ ηεο ΔΔ»). 

2. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά 

γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά  κπνξεέ λα απαηηάζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ λα 

πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ (Άξζξν 19 λ. 4412/2016) . 

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο (Παξ. 1 ,2, 3 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016) 

2.2.2.1. Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο),  εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο (πνπ ζα αλαινγεέ ζε πνζνζηφ 

2%  επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο πξν ΦΠΑ, αμέαο 1.174,00 € (Υέιηα Δθαηφλ Δβδνκάληα ΣΫζζεξα επξψ θαη ΜεδΫλ 

ιεπηΪ) φηαλ ε πξνζθνξΪ αθνξΪ ηελ επηζθεπά – ζπληάξεζε φισλ ησλ κεραλεκΪησλ  
ε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζα αλαινγεέ ζε πνζνζηφ 2%  επέ ηεο 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο ηεο επηζθεπάο– ζπληάξεζεο πξν ΦΠΑ, ζην κερΪλεκα/ κεραλάκαηα πνπ ζα ζπκκεηΫρνπλ. 

 

ηε πεξίπησζε απηή ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΔΣΑΙ ΣΗΝ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ην κερΪλεκα  ά ηα  κεραλάκαηα γηα ηα νπνία 

πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο επηζθεπάο – ζπληάξεζεο. 

 

Ζ αμέα εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ΑΝΑ κερΪλεκα,  αλαγξΪθεηαη ζηνλ θΪησζη πέλαθα: 

Α/Α Πεξηγξαθά ηνπ πξνο επηζθεπά – ζπληάξεζε εμνπιηζκνχ  

ΠΡΟΩΠ. 

ΓΑΠΑΝΖ 

πξν   ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

ΑΡΗΘΜΖ- 

ΣΗΚΧ 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ 

1 αμνληθφο ηνκνγξΪθνο  GE CT BRIGHTSPEED 

 (ID NO. H2068CT05)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

27.000,00 € 540,00 € 
Πεληαθφζηα αξΪληα επξψ  

θαη ΜεδΫλ ιεπηΪ 

2 αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PROTEUS XR/a 

  (ID No. H2068RAD06) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare  

8.100,00 € 162,00 € 
Δθαηφλ Δμάληα Γχν επξψ  

θαη ΜεδΫλ ιεπηΪ 

3 αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PRECISION RXI 

32D REMOTE MIDTI  (ID NO. H2068RAD08) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

23.600,00 € 472,00 € 
Σεηξαθφζηα Δβδνκάληα Γχν επξψ  

θαη ΜεδΫλ ιεπηΪ 

 

 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε 

θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα έλα (1) κήλα  κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άηνη κΫρξη δεθαηξεέο (13) κάλεο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη. Ζ 

αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο λα παξαηεέλνπλ, πξηλ ηε ιάμε 

ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη ειεθηξνληθΪ, πξνζθνκέδνληαη, ζε θιεηζηφ 

θΪθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

πνπ νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, κεηΪ απφ γλψκε ηεο 

Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ. 

ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 11 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 

ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 
 
(Άξζξν 72 παξ. 3 εδΪθην δεχηεξν ηνπ λ. 4412/2016). 

2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, εΪλ ν πξνζθΫξσλ:  

α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο,  

β) παξΫρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3 Ϋσο 2.2.8  

γ) δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ (παξΪγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2),  

δ) δελ πξνζΫιζεη εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ,  

ε) ππνβΪιεη κε θαηΪιιειε πξνζθνξΪ, κε ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016,  

ζη) δελ αληαπνθξηζεέ ζηε ζρεηηθά πξφζθιεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο λα εμεγάζεη ηελ ηηκά ά ην θφζηνο ηεο πξνζθνξΪο 

ηνπ εληφο ηεο ηεζεέζαο πξνζεζκέαο θαη ε πξνζθνξΪ ηνπ απνξξηθζεέ (Ϊξζξν 88 ζε ζπλδπαζκφ κε Ϊξζξν 72 λ. 

4412/2016),  

δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ πξφζθιεζεο γηα ππνβνιά 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, αλ, θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξΪθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ εέλαη εθ πξνζΫζεσο 

απαηειΪ, ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, ά αλ, απφ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ πνπ 

πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3 ά ε πιάξσζε κηαο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ (Άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016)  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) νηθνλνκηθφο θνξΫαο, 

εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε 

ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε (Δπηζεκαέλεηαη φηη ε αλαθνξΪ ζην ΔΔΔ ζε “ηειεζέδηθε 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε” λνεέηαη σο “ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε”, ε δε ζρεηηθά δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα ζην ΜΫξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ αθνξΪ κφλν ζε ακεηΪθιεηεο θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο) θαηαδηθαζηηθά απφθαζε 

γηα Ϋλα απφ ηα αθφινπζα εγθιάκαηα:  

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε), 

β) ελεξγεηηθά δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο ζηελ 

νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, 

ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα 

ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζην 

εζληθφ δέθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 

(δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 (εκπνξέα επηξξνάο – 

κεζΪδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθέα ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απΪηε, εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ησλ Ϊξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγέαο 

(ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5
εο

 Ηνπιένπ 2017 ζρεηηθΪ κε ηελ 

θαηαπνιΫκεζε, κΫζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαένπ, ηεο απΪηεο εηο βΪξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 

198/28.07.2017) θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 159Α (δσξνδνθέα πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθέα), 236 

(δσξνδνθέα ππαιιάινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθέα δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδάο βεβαέσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 

374 (δηαθεθξηκΫλε θινπά), 375 (ππεμαέξεζε), 386 (απΪηε), 386Α (απΪηε κε ππνινγηζηά), 386Β (απΪηε ζρεηηθά κε ηηο 

επηρνξεγάζεηο), 390 (απηζηέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ Ϊξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 

2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηΪ ζηξΫθνληαη θαηΪ ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά 

ζπλδΫνληαη κε ηελ πξνζβνιά απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθά απΪηε 

ζρεηηθΪ κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθΫο δηαηΪμεηο γηα ηελ πνηληθά πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, 

ζηα Ϊξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 15
εο

 

Μαξηένπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζένπ 

2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ θαη γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ά εζηθά απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 14 

απηάο, θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 32-

35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, φπσο απηΫο νξέδνληαη 

ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, 

ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 

παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, ηελ ηξνπνπνέεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 

648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, θαη ηελ θαηΪξγεζε ηεο νδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ θαη ηεο νδεγέαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο (ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη 

ηα εγθιάκαηα ησλ Ϊξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 
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ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο 

εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιάκαηα ηνπ Ϊξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα (εκπνξέα αλζξψπσλ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ νπνένπ εθδφζεθε  ακεηΪθιεηε 

θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ.  

Ζ ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο 

θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε 

απόθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά 

ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο  ά ηελ εζληθά λνκνζεζέα ά  

β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αζεηάζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ 

ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ απηΫο Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεέηαη. 

Γελ απνθιεέεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά 

ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ 

ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο ζην κΫηξν πνπ ηεξεέ ηνπο φξνπο 

ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

 

2.2.3.3 α) Καη’ εμαέξεζε, δελ απνθιεένληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηΫξσ παξαγξΪθσλ, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ νη πην 

θΪησ επηηαθηηθνέ ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο (π.ρ.  ιφγνη  δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο)  
 

2.2.3.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε 

νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο (Καηεπζπληάξηα Οδεγέα 20/22-06-2017 ηεο Αξράο (ΑΓΑ: ΧΡΞ3ΟΞΣΒ-

9Ρ5),  (αηηηνινγηθά ζθΫςε 101 ηεο Οδεγέαο 2014/24/ΔΔ):  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 «ΚαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβΪζεσλ, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο 

δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ  

δηθαένπ.  Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο». (Ζ αζΫηεζε ηεο ππνρξΫσζεο απηάο ζπληζηΪ ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πεξέπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 73. Άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 

4412/2016), πεξέ αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ 
Όηαν πρόκειηαι για σπηρεζίες ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ – ΦΤΛΑΞΗ : 
 -- ηδέσο εΪλ ζε βΪξνο ηνπ Ϋρνπλ επηβιεζεέ, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, 

ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο 

λνκνζεζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β` 266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά «πνιχ 
πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ, απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο ά δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα 

αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδάισηε εξγαζέα, 

νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο.] 
-- θαζψο θαη αα) εΪλ Ϋρεη θεξπρζεέ Ϋθπησηνο, θαη` εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 7 ηνπ Ϊξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα 

ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ββ) εΪλ ζε βΪξνο ηνπ Ϋρεη επηβιεζεέ ε θχξσζε ηεο 

πξνζσξηλάο δηαθνπάο ηεο ιεηηνπξγέαο ζπγθεθξηκΫλεο παξαγσγηθάο δηαδηθαζέαο ά ηκάκαηνο ά ηκεκΪησλ ά ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρεέξεζεο ά 
εθκεηΪιιεπζεο θαη` εθαξκνγά ηεο παξ. 1Β ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 3996/2011 (Α` 170) κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο  

        (πεξ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010, σο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 39  παξ. Β λ.4488/2017, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016:  Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 18 ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Δηδηθά, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ή/θαη θχιαμεο, σο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
λννχληαη ηδίσο ηα πξνβιεπφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115)).] 

ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 13 

 (β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 

εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο 

επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ ηεξεέ ηνπο φξνπο απηάο ά εΪλ 

βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο 

δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ 

ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξΫαο 

εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο ρεηηθά δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα πεξηιακβΪλεηαη ζην ΔΔΔ.  

(γ) εΪλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξέ πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη Ϊιισλ 

δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππΪξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ζπλάςε ζπκθσλέεο κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

(δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεέ λα 

ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαηΪ ηελ 

πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ 

κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο απαέηεζεο ζην πιαέζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο εθ πξνζΫζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ επηινγάο, Ϋρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απαηηνχληαη θαη’ 

εθαξκνγά ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, λα 

απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη κε απαηειφ ηξφπν παξαπιαλεηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη, κε θαηΪιιεια κΫζα φηη Ϋρεη δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ .  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, 

απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό γεγνλόο. 

(παξΪγξαθν 10 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ.4412/2016. Δπέζεο, ππ’ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 Ϋγγξαθν ηεο Αξράο (ΑΓΑ 

Φ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β), ζρεηηθΪ κε ηελ απφθαζε ΓΔΔ ηεο 24 Οθησβξένπ 2018 ζηελ ππφζεζε C-124/2017) 

2.2.3.5. [ην παξφλ άξζξν αθνξά  εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 1.000.000 επξψ] 

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε 

δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηάο,  κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα (ρεηηθΪ κε ηελ πξνζθφκηζε απνδεέμεσλ γηα ηα 

επαλνξζσηηθΪ κΫηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 14εο Ηαλνπαξένπ 2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑ 387/19), πξνθεηκΫλνπ λα 

απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνδεηθλχεη φηη Ϋρεη θαηαβΪιεη ά Ϋρεη 

δεζκεπζεέ λα θαηαβΪιεη απνδεκέσζε γηα δεκέεο πνπ πξνθιάζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδέθεκα ά ην παξΪπησκα, φηη Ϋρεη 

δηεπθξηλέζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηΪζεηο κε νινθιεξσκΫλν ηξφπν, κΫζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζέαο κε ηηο εξεπλεηηθΫο 

αξρΫο, θαη Ϋρεη ιΪβεη ζπγθεθξηκΫλα ηερληθΪ θαη νξγαλσηηθΪ κΫηξα, θαζψο θαη κΫηξα ζε επέπεδν πξνζσπηθνχ 

θαηΪιιεια γηα ηελ απνθπγά πεξαηηΫξσ πνηληθψλ αδηθεκΪησλ ά παξαπησκΪησλ. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ 

ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ 

ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ηειεζέδηθε 

απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ 

κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε (Παξ. 7 Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016). 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε 

παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 (απφθαζε ππ’ 

αξηζκ. 49341/19-05-2020 (ΦΔΚ 385 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε νπνέα εμαθνινπζεέ λα ηζρχεη Ϋσο ηελ  Ϋθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016). 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζε βΪξνο ηνπ νπνένπ Ϋρεη επηβιεζεέ ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε 

ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ απηά νξέδεη, απνθιεέεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο. 
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Κξηηήξηα Δπηινγήο
 
 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (Ϊξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016)  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεέηαη λα αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη λα εέλαη 

εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ κεηξψα ά εκπνξηθΪ κεηξψα  πνπ ηεξνχληαη ζην θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο 

ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε 

πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ κεηξψα. 

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν, εθφζνλ, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, απαηηεέηαη ε εγγξαθά ηνπο γηα ηελ ππφ αλΪζεζε ππεξεζέα   

 
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

(ε παξΪγξαθνο ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΗΘΜΖΖ) 

 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

(ε παξΪγξαθνο ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΗΘΜΖΖ) 

 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

 (ε παξΪγξαθνο ΓΗΑΣΖΡΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΡΗΘΜΖΖ) 

 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο  θαη 

ηα ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα , λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο 

λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο. (Γχλαληαη, επέζεο, λα ζηεξέδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ ησλ 

ππεξγνιΪβσλ, ζηνπο νπνένπο πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ηελ εθηΫιεζε ηκάκαηνο/ ηκεκΪησλ ηεο ππφ αλΪζεζεο 

ζχκβαζεο). ηελ πεξέπησζε απηά, απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ 

πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο δΫζκεπζεο ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη.  

ΔηδηθΪ, φζνλ αθνξΪ ζηα θξηηάξηα επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη΄ ηνπ ΜΫξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηάκαηνο ΥΗΗ ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ λα 

ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, κφλν, εΪλ νη ηειεπηαένη ζα εθηειΫζνπλ ηηο εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο γηα ηηο 

νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο (Ϊξζξν 78 παξ. 1 εδ. 2 ηνπ λ. 4412/2016). 

[Ο ηξφπνο απφδεημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ησλ 

πξνζψπσλ απηψλ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζηελ παξάγξαθν 2.2.9 «Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο» ηεο παξνχζαο (Γηα ηελ Ϋλλνηα ηνπ «ηξέηνπ» 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε πεξέπησζε ζχκβαζεο αλεμαξηάησλ ππεξεζηψλ πξβι ελδεηθηηθΪ απνθΪζεηο ΑΔΠΠ 886/2020, 

488/2020 253/2017, 247/2017, ηΔ (ΔΑ) 107/2018, ΜΓΔθΑζ, Α΄ δηαθνπψλ 236/2019, ΜΓΔθΑζ, ΗΒ΄ 57/2019)]. Όηαλ 

νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ 

απαηηνχκελε κε ηε δηαθάξπμε νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνέ θνξεέο θαη απηνέ 

ζηνπο νπνένπο ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ (φγδνν εδΪθην παξ. 1 Ϊξζξνπ 78  λ. 4412/2016). 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη αλ νη θoξεέο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ πξνηέζεηαη λα ζηεξηρζεέ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, 

πιεξνχλ θαηΪ πεξέπησζε ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαη εΪλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν 

ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην ζρεηηθφ θξηηάξην επηινγάο ά γηα ηνλ νπνέν ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκέαο 

ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθά ειεθηξνληθά πξφζθιεζε απφ ηελ ζρεηηθά πξφζθιεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε 

νπνέα απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο θνξΫαο πνπ 

αληηθαζηζηΪ θνξΫα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ δελ επηηξΫπεηαη λα αληηθαηαζηαζεέ εθ λΫνπ. 

 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά 

ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλεη. ηελ πεξέπησζε πνπ o πξνζθΫξσλ αλαθΫξεη 

ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο ζε 

πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά ειΫγρεη 

φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο Ο φξνο απηφο κπνξεέ λα ηεζεέ, θαηΪ ηελ 

θξέζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, θαη ζηελ πεξέπησζε πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 30% ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο 
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ζχκβαζεο (παξ. 5 Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016). Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ 

ππεξγνιΪβν, εθφζνλ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 2.2.3.   

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπο, φπσο νξέδνληαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο 2.2.8, θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο δηα ηνπ ΔΔΔ θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξΪγξαθν 2.2.9.1, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δάισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηΪ ηα 

νξηδφκελα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο 

παξνχζαο (Ϊξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016). 

ηελ πεξέπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξΫαο αλαθΫξεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα(ηα) ηεο 

ζχκβαζεο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο 

αμέαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιΪβνη ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.9.1 θαη 

2.2.9.2, φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο (Ϊξζξν 131 παξ. 6 λ. 

4412/2016)  

Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο νη πξνζθΫξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ 

Ϊξζξν, νη νπνέεο επΫιζνπλ ά γηα ηηο νπνέεο ιΪβνπλ γλψζε κεηΪ ηελ ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο 

Ϋγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηέ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά (Άξζξν 104 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016).   

 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο: α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο 

ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο 

παξνχζεο, πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν 

απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠαξΪξηεκα, ην νπνέν ηζνδπλακεέ κε ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο 

ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ (Σν ΔΔΔ πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα ΜΫξε: ΜΫξνο Η Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ΜΫξνο ΗΗ Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, 

ΜΫξνο ΗΗΗ Κξηηάξηα απνθιεηζκνχ, ΜΫξνο IV Κξηηάξηα Δπηινγάο, ΜΫξνο VI ΣειηθΫο δειψζεηο) θαηαξηέδεηαη βΪζεη ηνπ 

ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηάκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο  ηνπ Παξαξηάκαηνο 1 (Απφ ηηο 2-5-2019, παξΫρεηαη ε λΫα 

ειεθηξνληθά ππεξεζέα Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθΫξεη ηε δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθάο ζχληαμεο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαένπ ΔγγξΪθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). Μπνξεέηε λα δεέηε ηε 

ζρεηηθά αλαθνέλσζε ζηε Γηαδηθηπαθά Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπέζεκε 

Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξένπ 2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα 

ηελ θαζηΫξσζε ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν Πξνκάζεηαο, κε ην νπνέν επηιχζεθαλ ηα 

ζρεηηθΪ δεηάκαηα νξνινγέαο πνπ ππάξραλ ζην αξρηθφ επέζεκν ειιεληθφ  θεέκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ. 

Μπνξεέηε λα δεέηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ αθφινπζε δηαδξνκά https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL). 

Σν ΔΔΔ θΫξεη ππνγξαθά κε εκεξνκελέα εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο θαηΪ ην νπνέν κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη 

πξνζθνξΫο. Αλ ζην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ κεηαμχ ηεο εκεξνκελέαο ππνγξαθάο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθάο 

εκεξνκελέαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ Ϋρνπλ επΫιζεη κεηαβνιΫο ζηα δεισζΫληα ζηνηρεέα, εθ κΫξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ, ρσξέο λα απαηηεέηαη απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. ηε ζπλΫρεηα 

κπνξεέ λα ηελ ππνβΪιεη εθ λΫνπ κε επέθαηξν ΔΔΔ. (Ϊξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ην 

Ϊξζξν 28 ηνπ λ. 4782/2021(36
 
Α’). Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξέεο πνπ 

παξΫρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθά ππεχζπλε δάισζε, ηελ νπνέα ππνβΪιιεη καδέ κε ην ΔΔΔ (Ϊξζξν 79 παξ. 9 ηνπ λ. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 27 ηνπ λ. 4782/2021). 

ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθάο ππεχζπλεο δάισζεο, εέλαη δπλαηά, κε κφλε ηελ ππνγξαθά 

ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ε πξνθαηαξθηηθά απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε 

απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο 

εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα 

ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο 

(ΔΔΔ), ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε 

θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, 

θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο (Άξζξν 96 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016) 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο θΫξεη ηελ εηδηθά ππνρξΫσζε, λα δειψζεη, κΫζσ ηνπ ΔΔΔ, (βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, 

Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28)ηελ θαηΪζηαζά ηνπ ζε ζρΫζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 73 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 16 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζεο (Βι. ελδεηθηηθΪ ηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ Σκάκα)), θαη 

ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεέ θαη ηπρφλ ιεθζΫληα κΫηξα πξνο απνθαηΪζηαζε ηεο αμηνπηζηέαο ηνπ. 

Ηδέσο επηζεκαέλεηαη φηη, θαηΪ ηελ απΪληεζε νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζην ζρεηηθφ πεδέν ηνπ ΔΔΔ γηα ηπρφλ ζχλαςε 

ζπκθσληψλ κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκά πεξηζηΪζεσλ, 

φπσο ε πΪξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξΪθνπ 10 ηνπ Ϊξζξνπ 73) ά ε 

εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηεο παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.3.4 ηεο παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδέν πνπ πξνβΪιιεη θαηφπηλ ζεηηθάο απΪληεζεο (Παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 79 

ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 235 ηνπ λ. 4635/2019). 

Όζνλ αθνξΪ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (πεξ. α’ θαη 

β’ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηΫο ζεσξεέηαη φηη δελ Ϋρνπλ αζεηεζεέ εθφζνλ δελ Ϋρνπλ θαηαζηεέ 

ιεμηπξφζεζκεο ά εθφζνλ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξεέηαη. ηελ πεξέπησζε απηά, ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ ππνρξενχηαη λα απαληάζεη θαηαθαηηθΪ ζην ζρεηηθφ πεδέν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνέν εξσηΪηαη εΪλ 

ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη αλεθπιάξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο 

αζθΪιηζεο ά, θαηΪ πεξέπησζε, εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο παξαπΪλσ ππνρξεψζεηο ηνπ (Παξ. 2
Α
 Ϊξζξνπ 73 ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016) 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα (Πξβ. Ϊξζξν 80 λ. 4412/2016.  Εεηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ 

κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη 

νξίζεη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ π.ρ. δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο)   

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ Ϊξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιάξσζεο ησλ θξηηεξέσλ 

πνηνηηθάο επηινγάο θαηΪ ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4,  νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο. 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθψλ γέλεηαη θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλΪδνρν. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ απφ πξνζθΫξνληεο, ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο 

δηαδηθαζέαο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, αλ θαη ζην 

κΫηξν πνπ ε αλαζΫηνπζα αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο 

απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο - κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη 

δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο 

εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη  ζην 

Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνέν πεξηΫρνληαη επέζεο νη πιεξνθνξέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθά δηεχζπλζε ηεο βΪζεο δεδνκΫλσλ, ηπρφλ δεδνκΫλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηΪ 

πεξέπησζε, ε απαξαέηεηε δάισζε ζπλαέλεζεο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε 

ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ (Ϊξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016). 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ παξφληνο ππνβΪιινληαη θαη γέλνληαη απνδεθηΪ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.4.2.5 θαη 3.2 ηεο 

παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.1.4. 

 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αλαθΫξνληαη παξαθΪησ: 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ Ϋθδνζε ησλ αλσηΫξσ θξΪηνο-κΫινο ά ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθα ά πηζηνπνηεηηθΪ 

ά φπνπ ην Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ 

κπνξεέ λα αληηθαζέζηαληαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε 

βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, 

ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο 

ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη 

αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο 

παξαγξΪθνπ ά φηη ηα Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 

θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. Οη επέζεκεο δειψζεηο θαζέζηαληαη 

δηαζΫζηκεο κΫζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξένπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ Ϊξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, 

ηζνδχλακν Ϋγγξαθν πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο 

θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 12 Ϊξζξνπ 80 ηνπ 

λ.4412/2016). 
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Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 

επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

 

β) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά 

ρψξαο, πνπ λα εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο 

ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ (παξ. 12 Ϊξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016)   

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 πεξέπησζε α’ 

απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ..  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 πεξέπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.  

ΔπηπιΫνλ λα θαηαηεζεέ Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα αλαθνξηθΪ κε ηνπο νξγαληζκνχο 

θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (ζηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα αθνξΪ 

Οξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθΪιηζεο) ζηνπο νπνένπο νθεέιεη λα θαηαβΪιεη εηζθνξΫο 

iii) Γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2 πεξέπησζε α’, πιΫνλ ησλ σο Ϊλσ πηζηνπνηεηηθψλ, Τπεύζπλε Γήισζε φηη δελ Ϋρεη 

εθδνζεέ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ γηα ηελ αζΫηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

 

γ) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο - 

κΫινπο ά ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Ηδέσο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα πξνζθνκέδνπλ: 

i) Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε ά δηθαζηηθά εθθαζΪξηζε ά φηη δελ Ϋρνπλ 

ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο.  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξέ κε 

Ϋθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ά θαηΪζεζεο αέηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκέδεηαη 

επηπιΫνλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ιπζεέ θαη ηεζεέ ππφ 

εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηΫιαο “ηνηρεέα Μεηξψνπ/ Δπηρεέξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηεο ΑλεμΪξηεηεο 

Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ, φπσο απηΪ εκθαλέδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνέα λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιά ηεο 

επηρεηξεκαηηθάο δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο. 

ΠξνθεηκΫλνπ γηα ηα ζσκαηεέα θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαέν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθάο Φεξεγγπφηεηαο εθδέδεηαη 

γηα ηα ζσκαηεέα απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθεέν, θαη γηα ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα Ϋσο ηηο 

31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθεέν θαη κεηΪ ηελ παξαπΪλσ εκεξνκελέα απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

 

δ) Γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη 

δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξΪγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

 

ε) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα πεξέ κε επηβνιάο ζε βΪξνο 

ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο (Γεχηεξν εδΪθην παξ. 4 

ηνπ Ϊξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016) 

 

ζη) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.5 [αθνξά  εθηηκψκελε αμία  ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην 1.000.000 επξψ] 

 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ επαγγεικαηηθνχ (ά εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ 

θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ (ά εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην 

εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο (Πξβι. ΠαξΪξηεκα XI Πξνζαξηάκαηνο Α λ. 4412/2016. Γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο βεβαέσζε εγγξαθάο ζε Ϋλα απφ ηα ζρεηηθΪ Δπηκειεηάξηα/ 

Μεηξψα, θαηΪ πεξέπησζε). 

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην νηθεέν επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν ά πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ νηθεέα ππεξεζέα ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.  

Γηα ηελ απφδεημε Ϊζθεζεο γεσξγηθνχ ά θηελνηξνθηθνχ επαγγΫικαηνο, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο απαηηνχλ ζρεηηθά 

βεβαέσζε Ϊζθεζεο επαγγΫικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθά αξρά ά αξρά Οξγαληζκνχ Σνπηθάο Απηνδηνέθεζεο. 
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Δπηζεκαέλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε 

θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) γέλνληαη απνδεθηΪ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο 

ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο (Πξβι. παξΪγξαθν 12 Ϊξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016) εθηφο 

αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ, θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν 

θαη εγγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ά πξναηξεηηθΪ, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, θαη δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο 

κεηαβνιΫο ηεο ζε αξκφδηα αξρά (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν 

πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ
 (
Πξβι. παξΪγξαθν 12 Ϊξζξνπ 

80 ηνπ λ.4412/2016),  εθηφο αλ απηφ θΫξεη ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πξνζθνκέδνληαη: 

i) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν 

θαη ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζην ΓΔΜΖ  

πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο (Σν πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο 

(θαηαρσξέζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) παξνπζηΪδεη ηηο ζρεηηθΫο κε ηε δηνέθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξεέαο 

θαηαρσξέζεηο/κεηαβνιΫο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν.  Σν Αλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο παξνπζηΪδεη ηα 

ζηνηρεέα ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ θαη εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεέα απηά ηε ζηηγκά, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ 

αξκνδηνηάησλ ηνπο), ην νπνέν πξΫπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.   

ii) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ 

κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπ.   

 
(χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά : 

α. ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), 

β. ε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 

γ. ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 

δ. ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), θαζψο θαη νη 

νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 

ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν πηζησηηθφο θαη ν 

νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη 

δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 

ε. ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 

ζ. ν Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 199, δηνξζσηηθφ L. 

247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 

η. ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

ηα. ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ 

εκεδαπή, 

ηβ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο 

(ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

ηγ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα ζε ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή 

κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 

 ηδ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ εκεδαπή ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

ηε. ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012), 

 

ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο 

θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, απνθΪζεηο ζπγθξφηεζεο νξγΪλσλ δηνέθεζεο ζε ζψκα, θιπ., 

αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

ε πεξέπησζε πνπ γηα ηε δηελΫξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε πξφζσπν πιΫνλ 

απηψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα, πξνζθνκέδεηαη επηπιΫνλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδένπ 

θαηαζηαηηθνχ νξγΪλνπ δηνέθεζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ νπνέα ρνξεγάζεθαλ νη ζρεηηθΫο εμνπζέεο. Όζνλ αθνξΪ 

ηα θπζηθΪ πξφζσπα, εθφζνλ Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ εμνπζέεο ζε ηξέηα πξφζσπα, πξνζθνκέδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΪ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο, 

απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπνληαη, ππεχζπλε δάισζε  ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνέα 

απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΫξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιΫο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη σο Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γέλνληαη απνδεθηΫο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο 

γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φιεο νη ζρεηηθΫο 

ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα θαηΪ ηελ εκεξνκελέα 

δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη 

ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ. 
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Β.7. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο (Πξβι Ϊξζξν 83 λ. 4412/2016) πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηηο εθΪζηνηε ηζρχνπζεο εζληθΫο δηαηΪμεηο ά δηαζΫηνπλ πηζηνπνέεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνέεζεο 

πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθΪ πξφηππα πηζηνπνέεζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Παξαξηάκαηνο VII ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκέδνπλ ζηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο 

εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρά ά ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθΪ απηΪ αλαθΫξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ βΪζεη ησλ νπνέσλ Ϋγηλε ε εγγξαθά ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν ά ε πηζηνπνέεζε θαη ε θαηΪηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηΪινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθά ζηνπο επέζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ά ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ 

εθδέδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνέεζεο, ζπληζηΪ ηεθκάξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξΪ ηηο απαηηάζεηο πνηνηηθάο 

επηινγάο, ηηο νπνέεο θαιχπηεη ν επέζεκνο θαηΪινγνο ά ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε επέζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιΪζζνληαη απφ ηελ ππνρξΫσζε 

ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθΫξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξΪ ηελ 

θαηαβνιά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, πξνζθνκέδνληαη επηπξνζζΫησο ηεο 

βεβαέσζεο εγγξαθάο ζηνλ επέζεκν θαηΪινγν θαη πηζηνπνηεηηθΪ, θαηΪ ηα νξηδφκελα αλσηΫξσ ζηελ πεξέπησζε Β.1, 

ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε 

δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο πφξνπο, πξνζθνκέδεη, ηδέσο, ζρεηηθά 

Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκέδεηαη Ϋγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ά ζε 

πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο απηνχ ά ζε πεξέπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 

ππεχζπλε δάισζε), δπλΪκεη ηνπ νπνένπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαη ηξέηνο θνξΫαο, εγθξέλνπλ 

ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζέα γηα ηελ θαηΪ πεξέπησζε παξνρά πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ά/θαη 

ηερληθάο ά/θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ηνπ θνξΫα, ψζηε απηά λα εέλαη ζηε δηΪζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ ζρεηηθά αλαθνξΪ ζα πξΫπεη λα εέλαη ιεπηνκεξάο θαη λα αλαθΫξεη θαη’ ειΪρηζηνλ ηνπο 

ζπγθεθξηκΫλνπο πφξνπο πνπ ζα εέλαη δηαζΫζηκνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα ηνπ νπνένπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνέ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξέηνο ζα δεζκεχεηαη ξεηΪ φηη ζα δηαζΫζεη ζηνλ 

δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο πφξνπο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θΪλεη ρξάζε 

απηψλ ζε πεξέπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεέ ε ζχκβαζε. 

ε πεξέπησζε πνπ ν ηξέηνο δηαζΫηεη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, ζα δειψλεη επέζεο φηη θαζέζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ 

δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

ε πεξέπησζε πνπ ν ηξέηνο δηαζΫηεη ζηνηρεέα ηερληθάο ά επαγγεικαηηθάο θαηαιιειφηεηαο πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο 

ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα πνπ νξέδνληαη ζηελ πεξέπησζε ζη’ ηνπ ΜΫξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηάκαηνο 

ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ά κε ηελ ζρεηηθά επαγγεικαηηθά εκπεηξέα, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειΫζεη 

ηηο εξγαζέεο ά ππεξεζέεο γηα ηηο νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ ζα εθηειΫζεη.  

Β.10. ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ φηη ζα θΪλεη ρξάζε ππεξγνιάβσλ, ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη, πξνζθνκέδεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο κε αλαθνξΪ ηνπ 

ηκάκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνέν πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο θαη ππεύζπλε δήισζε 

ησλ ππεξγνιΪβσλ φηη απνδΫρνληαη ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

Β.11. Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) 

κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή 

ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ( Πξβ. παξΪγξαθν 12 Ϊξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016). εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη ζεώξεζε 

ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο Άξζξν 86 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη ηππνπνηεκΫλν Ϋληππν 2 Παξαξηάκαηνο II (Πξνθάξπμε 

ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπάο (L 296) 

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο χκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βάζεη ηηκήο,  
(ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ) γηα ηελ επηζθεπή - ζπληήξεζε αλά κεράλεκα. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη κε βΪζε ηηο απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα «Αλαιπηηθά Πεξηγξαθά Φπζηθνχ 

θαη Οηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο»  ηεο Γηαθάξπμεο.  

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο. 

Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ εέηε απφ 

φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ 

ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 20 

πξνζθνξΪ, απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο 

ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο (Άξζξν 

96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016). 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο, ρσξέο λα απαηηεέηαη Ϋγθξηζε εθ κΫξνπο ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, 

ππνβΪιινληαο Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ 

ΔΖΓΖ  (Άξζξν 15 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο). 

 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεη ε παξνχζα δηαθάξπμε, ζηελ Διιεληθά Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδέσο ζηα Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη ζηελ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 εθδνζεέζα ππ΄ αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 

09.06.2021) Κνηλά Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΑλΪπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο κε ζΫκα 

«Ρπζκέζεηο ηερληθψλ δεηεκΪησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλΪζεζε ησλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε 

ρξάζε ησλ επηκΫξνπο εξγαιεέσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

(ΔΖΓΖ)», εθεμάο «Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο» [παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4412/2016]. 

Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ πξνεγκΫλε 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ ππνζηεξέδεηαη ηνπιΪρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκΫλν (εγθεθξηκΫλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνέν 

ρνξεγάζεθε απφ πΪξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα 

εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο.  

 

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ΔΖΓΖ κε ππεξεζέεο 

ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηεο σο Ϊλσ 

θνηλάο ππνπξγηθάο απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην 

ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε αλαζΫηνπζα αξρά ξπζκέδεη ηα ηεο 

ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο (Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη Ϊξζξν 4 παξ. 2 

Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο) 

 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 

13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο:  

(α) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο–Σερληθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ νπνέν 

πεξηιακβΪλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ,  ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ζεκαέλνληαη, κε ρξάζε ηεο  ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα ζηνηρεέα εθεέλα 

ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. 

Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ 

απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ 

επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 

Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο, πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο. 

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο θαηαρσξέζνπλ ηα ζηνηρεέα, κεηαδεδνκΫλα θαη ζπλεκκΫλα ειεθηξνληθΪ αξρεέα, 

πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο-ηερληθάο πξνζθνξΪο θαη νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπο ζηηο αληέζηνηρεο 

εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλΫρεηα, κΫζσ ζρεηηθάο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμΪγνπλ αλαθνξΫο 

(εθηππψζεηο) ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνέα  απνηεινχλ ζπλνπηηθά απνηχπσζε ησλ 

θαηαρσξηζκΫλσλ ζηνηρεέσλ. Σα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξΪθνληαη ςεθηαθΪ, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37) θαη επηζπλΪπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ 

ΦνξΫα ζηνπο αληέζηνηρνπο ππνθαθΫινπο. Δπηζεκαέλεηαη φηη ε εμαγσγά θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζΫλησλ 

αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεέηαη γηα θΪζε ππνθαθΫιν  μερσξηζηΪ, απφ ηε ζηηγκά πνπ Ϋρεη 

νινθιεξσζεέ ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρεέσλ ζε απηφλ (Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη 

Τπεξεζέεο)  

 

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξΪ ηα ζπλεκκΫλα ειεθηξνληθΪ αξρεέα ηεο πξνζθνξΪο, νη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο ηα 

θαηαρσξέδνπλ ζηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ Τπνζπζηάκαηνο, σο εμάο : 

Σα Ϋγγξαθα πνπ θαηαρσξέδνληαη ζηελ ειεθηξνληθά πξνζθνξΪ, θαη δελ απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε Ϋληππε 

κνξθά, γέλνληαη απνδεθηΪ θαηΪ πεξέπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο:  

ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 21 

α) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπΪ δεκφζηα ειεθηξνληθΪ Ϋγγξαθα, εΪλ θΫξνπλ 

επηζεκεέσζε e-Apostille  

β) εέηε ησλ Ϊξζξσλ 15 θαη 27 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξέ ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ πνπ θΫξνπλ 

ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά ζθξαγέδα (ζρεηηθΪ κε ηελ  ειεθηξνληθά ππεχζπλε δάισζε ην  Ϊξζξν εηθνζηφ Ϋβδνκν ηεο απφ 

20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην Ϊξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηΪ ηηο παξαγξΪθνπο 1 θαη 2  ηνπ 

νπνένπ:" Ζ ππεχζπλε δάισζε ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξεέ λα ζπληΪζζεηαη ζηελ Δληαέα Φεθηαθά 

Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο εθαξκνγάο «e-Dilosi». Ζ 

ειεθηξνληθά ππεχζπλε δάισζε ππνβΪιιεηαη θαη γέλεηαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηΫηαξην 

Ϊξζξν ηεο παξνχζαο.  2. Ζ απζεληηθνπνέεζε πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη γηα ηε ρξάζε ηεο ειεθηξνληθάο εθαξκνγάο ηεο παξ. 

1 ηνπ παξφληνο Ϋρεη ηελ έδηα ηζρχ κε ηε βεβαέσζε γλάζηνπ ππνγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ 

εκεξνκελέα πνπ αλαγξΪθεηαη ζηελ πξνεγκΫλε ά εγθεθξηκΫλε ειεθηξνληθά ζθξαγέδα ηνπ Τπνπξγεένπ Φεθηαθάο 

ΓηαθπβΫξλεζεο αληηζηνηρεέ ζηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ηεο ειεθηξνληθάο ππεχζπλεο δάισζεο. Δθφζνλ ηεξνχληαη νη 

φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ, ε ειεθηξνληθά ππεχζπλε δάισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο Ϋληππν Ϋγγξαθν, 

ζπληζηΪ Ϋγγξαθν βΫβαηεο ρξνλνινγέαο")  

γ) εέηε ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45),
 
 

δ) εέηε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ρξάζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε ειεθηξνληθΫο δηαδηθαζέεο 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ,   

ε) εέηε ηεο παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξέ ζπλππνβνιάο ππεχζπλεο δάισζεο ζηελ πεξέπησζε απιάο 

θσηνηππέαο ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ (Οκνέσο πξνβιΫπεηαη θαη ζηελ πεξέπησζε ππνβνιάο απνδεηθηηθψλ ζηνηρεέσλ 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 80 παξ. 13 ηνπ λ.4412/2016 . Πξβι θαη Ϊξζξν 13 παξ. 1.3.1 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο 

θαη Τπεξεζέεο). 

 ΔπηπιΫνλ, δελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ηα ΦΔΚ (χκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΚΓΓ), 

«ε. Γηα ηα αληέγξαθα ησλ Φχιισλ Δθεκεξέδαο ηεο Κπβεξλάζεσο (ΦΔΚ) πνπ Ϋρνπλ πξνΫιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΚ ζε 

Ϋληππε κνξθά ά απφ ΦΔΚ ζε ειεθηξνληθά κνξθά πνπ Ϋρεη θαηαρσξηζηεέ ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθεένπ, 

ηζρχνπλ αλΪινγα νη ξπζκέζεηο ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ..») θαη ελεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα, εηαηξηθΪ 

ά κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδά Ϋληππα κε ακηγψο ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε 

δηεζλεέο κνλΪδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρΫδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ Οηθνλνκηθνχ ΦνξΫα ζηε δηαδηθαζέα θαηαρσξέδνληαη 

απφ απηφλ ζε κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF.  

Έσο ηελ εκΫξα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά (Γ. Ν. Ζακύνθοσ «Άγιος Διονύζιος» οδός: Γαϊηάνι, ΣΚ 291 00  ΖΑΚΤΝΘΟ Γραμμαηεία – 

Πρωηόκολλο), ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε θιεηζηφ-νχο θΪθειν-νπο, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο θαη σο 

παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ηνπ, ηα 

νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ελδεηθηηθΪ εέλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηά εθδέδεηαη ειεθηξνληθΪ, Ϊιισο ε 

πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε, 

β) απηΪ πνπ δελ ππΪγνληαη ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΔλδεηθηηθΪ ζπκβνιαηνγξαθηθΫο 

Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο ά ινηπΪ ζπκβνιαηνγξαθηθΪ Ϋγγξαθα),  

γ) ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ηα νπνέα δελ  Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν ά δελ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζέεο θαη θνξεέο 

ηεο πεξέπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ά δελ ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δάισζε γηα ηελ 

αθξέβεηΪ ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋληππα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηελ επηζεκεέσζε ηεο ΥΪγεο (Apostille), ά πξνμεληθά ζεψξεζε 

θαη δελ Ϋρνπλ επηθπξσζεέ  απφ δηθεγφξν (Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο).  

ε πεξέπησζε κε ππνβνιάο ελφο ά πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο Ϊλσ ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινληαη ζε 

Ϋληππε κνξθά, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα δεηάζεη ηε ζπκπιάξσζε 

θαη ππνβνιά ηνπο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ 

θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληΪζζνληαη ζε θξΪηε πνπ Ϋρνπλ πξνζρσξάζεη ζηελ σο Ϊλσ πλζάθε, 

Ϊιισο θΫξνπλ πξνμεληθά ζεψξεζε. ΑπαιιΪζζνληαη απφ ηελ απαέηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ά Πξνμεληθά 

Θεψξεζε) αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο πνπ Ϋρεη ζπλΪςεη ε 

ΔιιΪδα (ελδεηθηηθΪ «χκβαζε λνκηθάο ζπλεξγαζέαο κεηαμχ ΔιιΪδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 

λ.1548/1985, «χκβαζε πεξέ απαιιαγάο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκΫλσλ πξΪμεσλ θαη εγγξΪθσλ – 15.09.1977» 

(θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπέζεο, απαιιΪζζνληαη απφ ηελ απαέηεζε επηθχξσζεο ά παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα 

Ϋγγξαθα πνπ εθδέδνληαη απφ ηηο αξρΫο θξΪηνπο κΫινπο πνπ ππΪγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε 

ησλ απαηηάζεσλ γηα ηελ ππνβνιά νξηζκΫλσλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθΪ,  ην ιεπθφ πνηληθφ 

κεηξψν, ππφ ηνλ φξν φηη ηα ζρεηηθΪ κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα Ϋγγξαθα εθδέδνληαη γηα πνιέηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο 

αξρΫο ηνπ θξΪηνπο κΫινπο ηεο ηζαγΫλεηΪο ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη, γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αιινδαπΫο 

αξρΫο θαη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ λ. 

2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθάο Γηαδηθαζέαο”, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε σο Ϊλσ κε ην Ϊξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 
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Οη πξσηφηππεο εγγπάζεηο ζπκκεηνράο, πιελ ησλ εγγπάζεσλ πνπ εθδέδνληαη ειεθηξνληθΪ, πξνζθνκέδνληαη κε επζχλε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζε θιεηζηφ θΪθειν, ζηνλ νπνέν αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ πνπ νξέδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε κεηΪ απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ.   

 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπάζεσλ ζπκκεηνράο πξαγκαηνπνηεέηαη εέηε κε θαηΪζεζε ηνπ σο Ϊλσ θαθΫινπ ζηελ ππεξεζέα 

πξσηνθφιινπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εέηε κε ηελ απνζηνιά ηνπ ηαρπδξνκηθψο, επέ απνδεέμεη. Σν βΪξνο απφδεημεο ηεο 

Ϋγθαηξεο πξνζθφκηζεο θΫξεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επέθιεζε ηνπ αξηζκνχ 

πξσηνθφιινπ ά ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιάο θαηΪ πεξέπησζε. 

 ηελ πεξέπησζε πνπ επηιεγεέ ε απνζηνιά ηνπ θαθΫινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ηαρπδξνκηθψο,  ν νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο αλαξηΪ, εθφζνλ δελ δηαζΫηεη αξηζκφ Ϋγθαηξεο εηζαγσγάο ηνπ θαθΫινπ ηνπ ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο, ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλέα», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρεέν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηΪζεζεο ζε ππεξεζέεο ηαρπδξνκεένπ- 

ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκΫλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πεξέ ηεο ηάξεζεο ηεο ππνρξΫσζάο ηνπ ζρεηηθΪ κε 

ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ κε 

πνηλά απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεέα:  

α) ην ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ 

λ. 4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθά ππεχζπλε δάισζε κε ηελ νπνέα ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα δηεπθξηλέδεη ηηο 

πιεξνθνξέεο πνπ παξΫρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ έδηνπ Ϊξζξνπ,  

β) ηελ ΔΓΓΤΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, φπσο πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξΪθνπο 2.1.5 θαη 

2.2.2 αληέζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.   

Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνέν απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο σο ΠαξΪξηεκα  απηάο.  

Ζ ζπκπιάξσζά ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ρξάζε ηνπ ππνζπζηάκαηνο Promitheus ESPDint, πξνζβΪζηκνπ 

κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ά Ϊιιεο ζρεηηθάο ζπκβαηάο πιαηθφξκαο 

ππεξεζηψλ δηαρεέξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη Οηθνλνκηθνέ Φνξεέο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηάζνπλ ην 

αληέζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρεέν κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεέ επηθνπξηθφ ζηνηρεέν ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκΫλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ ΦνξΫα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθά απηνχ ππεχζπλε δάισζε, 

ππνβΪιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε δ΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο, ζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν 

ειεθηξνληθφ αξρεέν κε κνξθφηππν PDF. 

[Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ 

θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή 

Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.] 

 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά κε ην θεθΪιαην “Απαηηάζεηο-ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο” ηνπ Παξαξηάκαηνο   – «Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή 

Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο» ηεο Γηαθάξπμεο , πεξηγξΪθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο 

απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη. ΠεξηιακβΪλεη ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα 

αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο Ϊλσ ΠαξΪξηεκα (Άξζξν 94 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο απηφ ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ. 

9 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ λ. 4605/2019), (ΑπηΪ πεξηιακβΪλνπλ ηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθά 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ππεξεζηψλ   βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε ηερληθά πξνζθνξΪ. ΑλαθΫξνληαη 

ππνρξεσηηθΪ ηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα πνπ ηπρφλ πξνβιΫπνληαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ησλ πξνο αλΪζεζε 

ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ΠαξΪξηεκα ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηπρφλ ππφδεηγκα ηερληθάο πξνζθνξΪο).  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε 

ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ (Βι. Ϊξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016). 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ ην Παξάξηεκα 2 «Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο» ηεο δηαθήξπμεο ππάξρεη 

πξνο ζπκπιήξσζε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ην «ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ».  Απηό είλαη θύιιν ζπζρεηίζεσο ηεο 

πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο -  πξνδηαγξαθέο  ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο. 

--  ηε ζηάιε «ΑΠΑΗΣΖΖ» Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ε ιΫμε «ΝΑΗ» πνπ ζεκαέλεη φηη ε αληέζηνηρε πξνδηαγξαθά εέλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ηνλ ππνςάθην ΑλΪδνρν, ζεσξνχκελε σο απαξΪβαηνο φξνο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα Γηαθάξπμε.  

--  ηε ζηάιε «ΑΠΑΝΣΖΖ» ζεκεηψλεηαη ε απΪληεζε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ Ϋρεη ηε κνξθά ΝΑΗ/ΟΥΗ εΪλ ε αληέζηνηρε 

πξνδηαγξαθά πιεξνχηαη ά φρη.  

(Απιά θαηΪθαζε ά επεμάγεζε δελ απνηειεέ απφδεημε πιάξσζεο ηεο πξνδηαγξαθάο)  

--  ηε ζηάιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ» ζα θαηαγξαθεέ ν αξηζκφο επηζπλαπηφκελεο ζειέδαο ζηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ,  ηνπ 

εγγξΪθνπ κε ην νπνέν ηεθκεξηψλεηαη ε  απαέηεζε ζπκκφξθσζεο. {Δέλαη απαξαέηεηε ε πιεξΫζηεξε ζπκπιάξσζε ησλ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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παξαπνκπψλ, νη νπνέεο πξΫπεη λα εέλαη θαηΪ ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκΫλεο (π.ρ. φλνκα αξρεένπ :Σερληθφ ΦπιιΪδην 3, ει. 

4, ΠαξΪγξαθνο 5, θ.ι.π.). Απαληάζεηο ηχπνπ ζπκθσλνχκε, ππεξθαιχπηνπκε θ.α  δελ γέλνληαη απνδεθηΫο} 

 Σνλέδεηαη φηη εέλαη ππνρξεσηηθά ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ε απΪληεζε ζε φια ηα ζεκεέα ηνπ ΦΤΛΛΟΤ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ θαη ε παξνρά φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη.  

{Σα θαηαηεζεηκΫλα prospectus, ζα πξΫπεη λα εέλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. ε αληέζεηε πεξέπησζε 

ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γάισζε ηνπ ΠξνζθΫξνληα, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ηα αλαγξαθφκελα 

ζε απηΪ ζηνηρεέα ηαπηέδνληαη κε ηα ζηνηρεέα ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ}. 
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΦΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ -  

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   
ΑΠΑΗΣΖΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

Ναη / Όρη 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

(Σεο δηαθήξπμεο) ΝΑΗ 
(Ζ απάληεζε ηνπ πξνζθέξνληα ζρεηηθά κε ηε 

ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο) 
(αθήο παξαπνκπή ζηα επηζπλαπηφκελα έγγξαθα-

εγρεηξίδηα, πξνο ηεθκεξίσζε ηεο απάληεζεο) 

 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ 1
ε
 ζει. ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο θξηηάξην αλΪζεζεο   

Ζ ηηκά ηνπ πξνο εθηΫιεζε Ϋξγνπ (Πξβι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ Ϊξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 φπσο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην 

Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016) δέλεηαη  ζε επξψ (νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο) αλά κνλάδα κέηξεζεο (ππεξεζία 

επηζθεπήο – ζπληήξεζεο αλά κεράλεκα)   
ΔΪλ ζηε ζηάιε αμέα πξν ΦΠΑ ππΪξρεη δηαθνξΪ κεηαμχ ηεο ηηκάο αξηζκεηηθψο θα ηεο ηηκάο νινγξΪθσο, 

ιακβΪλεηαη ππφςε ε ηηκά νινγξΪθσο. 

  ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα πεξηιακβΪλνληαη:  

- ηα Ϋμνδα κεηαθέλεζεο θαη δηακνλάο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξεέαο, ηα νπνέα ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ  

- ηα Ϋμνδα ηεο κεηαθνξΪο ηνπ απαξαέηεηνπ εμνπιηζκνχ  

- νπνηαδάπνηε Ϊιιε δαπΪλε, γηα ηελ πιάξε εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ,  φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηα Παξαξηάκαηα ηεο 

παξνχζεο. 

- νη λφκηκεο θξαηάζεηο ππΫξ ηξέησλ θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε λφκηκε επηβΪξπλζε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηΪμεηο κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ Ϊξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016) 

Δπίζεο ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή πξν ΦΠΑ, ζα πεξηιακβΪλεηαη θαη ε Δπαλνξζσηηθή πληήξεζε  

-- Kάιπςε (service) απεξηνξίζηνπ αξηζκνύ βιαβώλ (επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε) γηα βιΪβεο νη νπνέεο ζα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηελ εηαηξεέα εέηε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ επηζθΫςεσλ πξνιεπηηθάο ζπληάξεζεο εέηε θαηΪ ηα 

κεζνιαβνχληα δηαζηάκαηα κεηαμχ ησλ επηζθΫςεσλ. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά επηζθεπάο – ζπληάξεζεο ζε θάζε κεράλεκα δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηελ ηηκά ηνπ 

παξαηεξεηεξένπ ηηκψλ ηεο Δ.Π.Τ. (www.epromy.gr) (εΪλ ε ππεξεζέα, Ϋρεη εληαρζεέ ζην παξαηεξεηάξην), θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε πξνζθνξΪ γηα ηελ ζπγθεθξηκΫλε ππεξεζέα ζα 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. (Ν. 3918/2.04.2011).  

Γηα ηε ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ζα ιεθζεέ ππφςε, ε πξνζθεξφκελε ηηκά  πξν ΦΠΑ, αλά κνλάδα 

κέηξεζεο (ππεξεζία επηζθεπήο – ζπληήξεζεο αλά κεράλεκα). 

   

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο:  

α) δελ δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα,  

β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη  

γ) ε ηηκά ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό πνπ έρεη δνζεί  γηα θάζε κεράλεκα, φπσο  θαζνξέδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά (Βι παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016). Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο ζχκβαζεο αλαγξΪθεηαη 

ζηελ 1
ε
 ζειέδα ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

Ζ αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε €, κπνξεέ λα γέλεηαη κε δχν ά θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία, εθφζνλ 

ρξεζηκνπνηεέηαη ζε ελδηΪκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα 

Ϊλσ εΪλ ην 3
ν
  δεθαδηθφ ςεθέν εέλαη = ά > ηνπ πΫληε θαη πξνο ηα θΪησ εΪλ εέλαη < ηνπ πΫληε. 

 - ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο θΪλεη έθπησζε, νη ηηκΫο πνπ ζα αλαθΫξνληαη ζηνπο Οηθνλνκηθνχο 

Πέλαθεο ζα εέλαη νη ηειηθΫο ηηκΫο κεηΪ ηελ Ϋθπησζε. Γελ επηηξΫπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζπλνιηθΫο 

εθπηψζεηο ζε επέ επηκΫξνπο αζξνέζκαηα ά επέ ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκάκαηνο.  

Ζ Τπεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα δεηάζεη απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηνηρεέα απαξαέηεηα γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκώλ, νη δε ππνςάθηνη αλΪδνρνη ππνρξενχληαη λα παξΫρνπλ απηΪ. 

εκεηψλεηαη φηη: Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο ζα παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη δελ ζα ππφθεηληαη ζε θακέα αλαζεψξεζε ά 

αχμεζε Ϋσο ηελ εκεξνκελέα νινθιάξσζεο ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα ππνγξαθεέ. 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ (Πξβι Ϊξζξν 97 λ. 4412/2016)   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα δώδεθα (12) κελώλ (360 

εκεξψλ) απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ. 

 ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη. 
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Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ 

ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 

παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. ε πεξέπησζε αηηάκαηνο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΪο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, πνπ απνδΫρηεθαλ ηελ παξΪηαζε, πξηλ ηε ιάμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, 

νη πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιΫνλ απηφ ρξνληθφ δηΪζηεκα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε 

ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε 

δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο 

δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα 

πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο. 

ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά δχλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, εθφζνλ ε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, λα 

δεηάζεη εθ ησλ πζηΫξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα λα παξαηεέλνπλ ηελ 

πξνζθνξΪ ηνπο (Πξβι. Ϊξζξν 97, παξ.4 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 33, παξ. 3, ηνπ 

λ.4608/2019). 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ (Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016) 

H αλαζΫηνπζα αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξέπηεη, ζε θΪζε 

πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα απνθιέλεη απφ απαξΪβαηνπο φξνπο πεξέ ζχληαμεο θαη ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, ά δελ ππνβΪιιεηαη 

εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη ζηελ παξνχζα θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1 

(Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο 

ζχληαμεο θαη ππνβνιάο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο (Άξζξα 

92 Ϋσο 97, ην Ϊξζξν 100 θαζψο θαη ηα Ϊξζξα 102 Ϋσο 104 ηνπ λ. 4412/16),  

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηειεέο, ειιηπεέο, αζαθεέο ά ιαλζαζκΫλεο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηΫρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηΫο δελ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθάληζεο ά 

δηεπθξέληζεο ά, εθφζνλ επηδΫρνληαη, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο 

πξνζεζκέαο, ζχκθσλα ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε 

εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα Ϊξζξα 102 

θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ,  

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο. Ο πεξηνξηζκφο 

απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 

4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε ελψζεσλ,  

ζη) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

δ) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο,  

ε) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ παξΪζρεη, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ζε απηφλ ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εμεγάζεηο αλαθνξηθΪ κε ηελ ηηκά ά ην θφζηνο 

πνπ πξνηεέλεη  ζε απηάλ, ζηελ πεξέπησζε πνπ ε πξνζθνξΪ ηνπ θαέλεηαη αζπλάζηζηα ρακειά ζε ζρΫζε κε ηηο ππεξεζέεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 88 ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεέ φηη εέλαη αζπλάζηζηα ρακειά δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνέα παξνπζηΪδεη απνθιέζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνέα παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο, εθφζνλ απηΫο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα κε ηελ ππνβνιά ά ηε ζπκπιάξσζά ηνπο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εΪλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκέδνληαη απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, δελ 

απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο ά ε πιάξσζε κηαο ά 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4. επ., πεξέ 

θξηηεξέσλ επηινγάο, 

ηγ) εΪλ θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ Ϊξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα 

πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά φηη Ϋρνπλ ππνβιεζεέ 

πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ (Άξζξν 100 λ. 4412/2016 θαη Ϊξζξν 16 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο 

θαη Τπεξεζέεο) 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, άηνη 

ε επηηξνπά δηελΫξγεηαο/επηηξνπά αμηνιφγεζεο (Δπηζεκαέλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκέεο γηα ηελ νινθιάξσζε ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην  Ϊξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο 

αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην Ϊξζξν 40 ηνπ λ. 4782/21), εθεμήο Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο 

δηαδηθαζέαο ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, 

αθνινπζψληαο ηα εμάο ζηΪδηα: 

 Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη ηνπ 

(ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ», ηελ εκΫξα θαη ηελ ψξα πνπ αλαγξΪθεηαη ζηελ 3
ε
 ζειέδα ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο.  

ην ζηΪδην απηφ ηα ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγέδνληαη εέλαη πξνζβΪζηκα κφλν ζηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο 

Γηαγσληζκνχ θαη ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε απηψλ, κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγΪλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ 

ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. (ην πιαέζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ 

πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ((επηηξνπά δηελΫξγεηαο/επηηξνπά αμηνιφγεζεο) ειΫγρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξΫο, εηζεγνχληαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαδηθαζέα, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκΪησλ, ηελ 

απνδΫζκεπζε ά θαηΪπησζε ησλ εγγπάζεσλ, ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο θαη γλσκνδνηνχλ γηα θΪζε Ϊιιν ζΫκα πνπ 

αλαθχπηεη θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο),  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, ηεξψληαο ηηο αξρΫο ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο, δεηΪ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο, φηαλ νη πιεξνθνξέεο ά ε ηεθκεξέσζε πνπ πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη εέλαη ά εκθαλέδνληαη ειιηπεέο 

ά ιαλζαζκΫλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ ζην ΔΔΔ, ά φηαλ ιεέπνπλ ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα, λα ππνβΪιινπλ, λα 

ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελέδνπλ ά λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, εληφο πξνζεζκέαο όρη 

κηθξόηεξεο ησλ δΫθα (10) εκεξψλ θαη όρη κεγαιύηεξεο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ζε 

απηνχο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιάξσζε ά ε απνζαθάληζε δεηεέηαη θαη γέλεηαη απνδεθηά ππό ηελ 

πξνϋπόζεζε φηη δελ ηξνπνπνηεέηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη φηη αθνξΪ ζε ζηνηρεέα ά δεδνκΫλα, ησλ 

νπνέσλ εέλαη αληηθεηκεληθΪ εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελΫζηεξνο ραξαθηάξαο ζε ζρΫζε κε ην πΫξαο ηεο θαηαιεθηηθάο 

πξνζεζκέαο παξαιαβάο πξνζθνξψλ. Σα αλσηΫξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγέαλ θαη γηα ηπρφλ ειιεέπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα (Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι θαη  Ϋθζεζε 

ζπλεπεηψλ ξπζκέζεσλ επέ ηνπ σο Ϊλσ Ϊξζξνπ 42 λ. 4781/2021) 

 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ εμεηΪδεη αξρηθΪ ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο πξνζθφκηζεο, εέηε ηεο  εγγχεζεο ζπκκεηνράο 

ειεθηξνληθάο Ϋθδνζεο, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, εέηε ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο Ϋληππεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνράο, κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο, ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ ζπληΪζζεη πξαθηηθφ 

ζην νπνέν εηζεγεέηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο σο απαξΪδεθηεο.   

ηε ζπλΫρεηα εθδέδεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά απφθαζε, κε ηελ νπνέα επηθπξψλεηαη ην αλσηΫξσ πξαθηηθφ. Ζ 

απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ παξφληνο εδαθένπ εθδέδεηαη πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε νπνηαζδάπνηε Ϊιιεο 

απφθαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο νηθεέαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηεέηαη 

ζε φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 

ΔΖΓΖ. 

ΚαηΪ ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδώζεη ηηο εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη ηελ εγθπξόηεηά ηνπο (Άξζξν 72 παξ. 13 λ. 4412/2016). 

 

β) ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη αξρηθΪ ζηνλ Ϋιεγρν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ελ ζπλερεέα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ 

νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 

ε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκΪησλ 

ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ (Ζ αλαζΫηνπζα αξρά 

δχλαηαη λα εγθξέλεη ην πξαθηηθφ απηφ κε εζσηεξηθά ηεο απφθαζε). 

 

γ) ηε ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ 

πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ θξέζεθαλ απνδεθηΪ, ζπληΪζζεη 
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πξαθηηθφ ζην νπνέν θαηαρσξέδνληαη νη νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο θαηΪ ζεηξΪ κεηνδνζέαο θαη εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ 

απνδνρά ά απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  

ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά 

απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 

ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο 

πξνζεζκέαο, θαηά αλώηαην όξην είθνζη (20) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε 

απηά εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. ΔΪλ ηα παξερφκελα ζηνηρεέα δελ εμεγνχλ θαηΪ ηξφπν 

ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επέπεδν ηεο ηηκάο ά ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηεέλεηαη, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο κε θαλνληθά. 

[Ζ  θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ 

κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απφθαζε (Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηηο γλσκνδνηηθΫο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ αλάθεη ν νπζηαζηηθφο Ϋιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ θαη ηνπ δεηάκαηνο ηεο απφξξηςεο πξνζθνξψλ σο αζπλάζηζηα ρακειψλ. Πξβι θαη απφθαζε 

ηΔ ΔΑ 184/2020)] 

ηελ πεξέπησζε ΙΟΣΙΜΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ε αλαζΫηνπζα αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ 

θαη παξνπζέα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο (Άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016)  

[Επιζημαίνεηαι όηι ηα αποηελέζμαηα ηης κλήρωζης ενζωμαηώνονηαι ομοίως ζηην ως καηωηέρω ενιαία απόθαζη] 
 

ηε ζπλΫρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο εγθξέλεη ηα αλσηΫξσ πξαθηηθΪ εθδέδεηαη 

απφθαζε γηα ηα  απνηειΫζκαηα  φισλ ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ (Άξζξν 100, παξ. 2 λ. 4412/2016)  («ΓηθαηνινγεηηθΪ 

πκκεηνράο», «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» θαη «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ») θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ εγγξΪθσο, κΫζσ 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηΪηαμε 

κεηνδφηε ζηνλ νπνένλ πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλΪδνρνο») λα ππνβΪιεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ 

θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 103 θαη ηελ παξΪγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξέ πξφζθιεζεο γηα 

ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ. Η απόθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθώλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη 

ελζσκαηώλεηαη ζηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο. 

 

ε θΪζε πεξέπησζε, φηαλ εμ αξράο Ϋρεη ππνβιεζεέ κία πξνζθνξά, ηα απνηειΫζκαηα φισλ ησλ ζηαδέσλ ηεο δηαδηθαζέαο 

αλΪζεζεο, άηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο, Σερληθάο ΠξνζθνξΪο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο, επηθπξψλνληαη κε 

ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ 

εθδέδεηαη κεηΪ ην πΫξαο θαη ηνπ ηειεπηαένπ ζηαδένπ ηεο δηαδηθαζέαο. ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο ρσξεέ 

πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο  

(Άξζξν 100, παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016). 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ (Ϊξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016) - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά  πξφζθιεζε ζηνλ 

πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 

«Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληόο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο  Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο 

θαη ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο 

δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηάο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρεέσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ απνζηΫιινληαη απφ απηφλ ζε 

κνξθά ειεθηξνληθψλ αξρεέσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.4.2.5 ηεο 

παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ ηξέηε εξγΪζηκε εκΫξα 

απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, πξνζθνκέδνληαη κε 

επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε θιεηζηφ θΪθειν, ζηνλ νπνέν 

αλαγξΪθεηαη ν απνζηνιΫαο, ηα ζηνηρεέα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιάπηεο ε Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεέα 

θαη δηθαηνινγεηηθΪ, ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε Ϋληππε κνξθά (σο πξσηφηππα ά αθξηβά αληέγξαθα), 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηεο σο Ϊλσ παξαγξΪθνπ 2.4.2.5 (Πξβι Ϊξζξν 17 ΚΤΑ ΔΖΓΖ 

Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο).  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππoβιάζεθαλ, ε αλαζΫηνπζα 

αξρά θαιεέ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν λα πξνζθνκέζεη ηα ειιεέπνληα δηθαηνινγεηηθΪ ά λα ζπκπιεξψζεη ηα άδε 

ππνβιεζΫληα ά λα παξΪζρεη δηεπθξηλάζεηο, κε ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληόο δέθα (10) εκεξώλ 

απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο δχλαηαη λα ππνβΪιεη αέηεκα, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, γηα παξΪηαζε ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο, 

ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα πεξέ αέηεζεο ρνξάγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ 

πεξέπησζε απηά ε αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα ππνβνιάο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηε 

ρνξάγεζά ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο. Ο πξνζσξηλφο αλΪδνρνο κπνξεέ λα αμηνπνηεέ ηε δπλαηφηεηα απηά 

ηφζν εληφο ηεο  αξρηθάο πξνζεζκέαο γηα ηελ ππνβνιά δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ 
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πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ά ηε ζπκπιάξσζε άδε ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ 

λ. 4412/2016, σο αλσηΫξσ πξνβιΫπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 

δεηάζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ 

ζπκκεηνράο θαη πξηλ απφ ην ζηΪδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγά ηεο δηΪηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθένπ ηεο παξ. 5 ηνπ 

Ϊξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκΫλσλ ησλ αξρψλ ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο  (Πξβ. νκνέσο σο 

αλσηΫξσ, Ϊξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016) 

Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο 

ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ 

νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, εΪλ: 

i) θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε  ην Δπξσπατθφ 

Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  εέλαη εθ πξνζΫζεσο απαηειΪ, ά Ϋρνπλ ππνβιεζεέ πιαζηΪ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα , ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα ησλ παξαπΪλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκά ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ά ε πιάξσζε κηαο ά πεξηζζνηΫξσλ απφ ηηο 

απαηηάζεηο ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 Ϋσο 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο 

επηινγάο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο, ηηο 

νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνέ,  νη 

νπνέεο κεηαβνιΫο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο κεηαβνιΫο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ 

(Άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην Ϊξζξν 44 ηνπ λ. 4782/2021)  

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ή δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ 

ηα απαηηνχκελα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ή δελ απνδεέμεη φηη:  

α) δελ βξέζθεηαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη  

β) πιεξνέ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο ηα νπνέα Ϋρνπλ θαζνξηζηεέ ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 -2.2.8 

ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ ηελ Δπηηξνπά ηνπ 

Γηαγσληζκνχ, ζην νπνέν αλαγξΪθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιάξσζε δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη αλσηΫξσ 

(παξΪγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβέβαζά ηνπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα ηε ιάςε απφθαζεο 

εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο.  

 

Δπηζεκαέλεηαη φηη, ε αλαζΫηνπζα αξρά, αηηηνινγεκΫλα θαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

κπνξεέ λα  θαηαθπξψζεη ηε ζχκβαζε γηα νιόθιεξε ή κεγαιύηεξε ή κηθξόηεξε πνζόηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ απηά πνπ θαζνξέδεηαη ζηελ πεξηγξαθά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο,  

ζε πνζνζηφ πνπ  δελ κπνξεέ λα ππεξβαέλεη: 

ην εθαηφλ εέθνζη ηνηο εθαηφ (120%) ηεο πνζφηεηαο ζηελ πεξέπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο 

ην     νγδφληα       ηνηο εθαηφ ( 80% ) ηεο πνζφηεηαο ζηελ πεξέπησζε ηεο  κηθξφηεξεο  πνζφηεηαο 

(παξαγξ. 1, Ϊξζξν 105, Ν. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην Ϊξζξν 45 ηνπ λ. 4782/2021). 

 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε Ϋγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξέ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηεο 

ηερληθάο θαη ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο).  

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο 

πνπ Ϋιαβαλ κΫξνο ζηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιεέζηεθαλ νξηζηηθΪ δπλΪκεη ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 

72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνέα αλαθΫξνληαη ππνρξεσηηθΪ νη πξνζεζκέεο γηα ηελ 

αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 360 Ϋσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιΫνλ, αλαξηΪ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ 

πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκΫλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

ΜεηΪ ηελ Ϋθδνζε θαη θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθΫξνληεο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζέα θαη ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ππνβιάζεθαλ απφ απηνχο, κε ελΫξγεηεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο 

(Πξβι Ϊξζξν 16 παξ. 3 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο). ΚαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεέ 

πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξΫπεηαη ε 

Ϊζθεζε Ϊιιεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο αλσηΫξσ απφθαζεο (Πξβι. Ϊξζξν 100 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016). 

 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζέζηαηαη νξηζηηθά, εθφζνλ ζπληξΫμνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζΫζεηο ζσξεπηηθΪ: 

α) θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ,  

β) παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο, παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε 

πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο 

θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεέ απφθαζε επέ ηεο αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξάγεζεο πξνζσξηλάο 

δηαηαγάο, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη  ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
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γ) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 324 Ϋσο 327 

ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηεέηαη, θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, ππνβΪιιεη, ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη θαη Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε, ππεχζπλε 

δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 79Α ηνπ λ. 4412/2016, ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη, δελ 

Ϋρνπλ επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ 

ζηελ πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο 

θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 

δεισζνχλ νςηγελεέο κεηαβνιΫο, ε δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα εηζεγεέηαη πξνο ην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

ΜεηΪ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ αλΪδνρν, κΫζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», λα πξνζΫιζεη γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζΫηνληΪο ηνπ πξνζεζκέα 

δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο εηδηθάο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη ζπλαθζεέζα κε 

ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ζηνλ αλΪδνρν.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην σο Ϊλσ ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ ηεζεέζα πξνζεζκέα, 

κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο ε εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ηνπ θαη αθνινπζεέηαη ε έδηα, σο Ϊλσ δηαδηθαζέα, γηα ηνλ πξνζθΫξνληα πνπ 

ππΫβαιε ηελ  ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξΪγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. ηελ πεξέπησζε απηά,  ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα αλαδεηάζεη 

απνδεκέσζε, πΫξα απφ ηελ θαηαπέπηνπζα εγγπεηηθά επηζηνιά, ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ (Άξζξν 105 

παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην Ϊξζξν 45 ηνπ λ. 4782/2021). 

ΔΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθά πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηάκαηνο εμήληα (60) εκεξώλ απφ ηελ νξηζηηθνπνέεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθΫξνληνο ά αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, ν αλΪδνρνο δηθαηνχηαη λα 

απΫρεη απφ ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξέο λα εθπΫζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηάζεη 

απνδεκέσζε ηδέσο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ (Άξζξν 105 παξ. 8 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηΪζεθε 

απφ ην Ϊξζξν 45 ηνπ λ. 4782/2021). 

 

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη Οξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Α. ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ε ζπγθεθξηκΫλε δεκφζηα ζχκβαζε θαη Ϋρεη 

ππνζηεέ ά ελδΫρεηαη λα ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο θαηΪ παξΪβαζε ηεο 

επξσπατθάο ελσζηαθάο ά εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο ζηνλ ηνκΫα ησλ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, Ϋρεη δηθαέσκα λα πξνζθχγεη 

ζηελ αλεμΪξηεηε Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα 

Ϊξζξα 345 επ. λ. 4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, θαηΪ πξΪμεο ά 

παξΪιεηςεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, πξνζδηνξέδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ 

ην αέηεκΪ ηνπ (Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017) . 

ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο εέλαη: 

(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξΫα αλ ε 

πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά  

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια 

κΫζα επηθνηλσλέαο, Ϊιισο   

(γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα ζπκθΫξνληα ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. ΔηδηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο θαηΪ πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο 

ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ πΪξνδν δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο πνπ απνδέδεηαη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο 

πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο( Άξζξν 

361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017). 

Οη πξνζεζκέεο σο πξνο ηελ ππνβνιά ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβΪζεσλ αξρέδνπλ ηελ επνκΫλε ηεο 

εκΫξαο ηεο πξναλαθεξζεέζαο θαηΪ πεξέπησζε θνηλνπνέεζεο ά γλψζεο θαη ιάγνπλ φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαέα 

εκΫξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηά εέλαη εμαηξεηΫα ά Ϊββαην, φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα 

θαη ψξα 23:59:59 (Παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 9 θαη Ϊξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο). 

Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ζπληΪζζεηαη ππνρξεσηηθΪ κε ηε ρξάζε ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο Η 

ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ζηελ ειεθηξνληθά 

πεξηνρά ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο ηελ Ϋλδεημε «Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκάζεηεο θαη Τπεξεζέεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ 

Διιεληθνχ Γεκνζένπ, ζχκθσλα κε φζα νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 363 Ν. 4412/2016 . Ζ επηζηξνθά ηνπ παξαβφινπ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα γέλεηαη: α) ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο πξνζθπγάο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 

αλαθαιεέ ηελ πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο, γ) ζε πεξέπησζε παξαέηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγά ηνπ Ϋσο θαη δΫθα (10) 

εκΫξεο απφ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθπγάο.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέ 

πνηλά αθπξφηεηαο, ε νπνέα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηΪ απφ Ϊζθεζε πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, 

ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 39/2017. Όκσο, κφλε ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο 

δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξάγεζεο απφ ην ΚιηκΪθην πξνζσξηλάο 

πξνζηαζέαο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξΪγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξέπησζε πνπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, ππνβιεζεέ κφλν κέα (1) πξνζθνξΪ. 

ΜεηΪ ηελ, θαηΪ ηα σο Ϊλσ, ειεθηξνληθά θαηΪζεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ε αλαζΫηνπζα αξρά,  κΫζσ ηεο 

ιεηηνπξγέαο «Δπηθνηλσλέα»  :  

α) Κνηλνπνηεέ ηελ πξνζθπγά ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο ζε θΪζε 

ελδηαθεξφκελν ηξέην, ν νπνένο κπνξεέ λα ζέγεηαη απφ ηελ απνδνρά ηεο πξνζθπγάο, πξνθεηκΫλνπ λα αζθάζεη ην, 

πξνβιεπφκελν απφ ηα Ϊξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαέσκα παξΫκβαζάο ηνπ ζηε δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ηεο 

πξνζθπγάο, γηα ηε δηαηάξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο, πξνζθνκέδνληαο φια ηα θξέζηκα Ϋγγξαθα πνπ 

Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ. 

β) ΓηαβηβΪδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα θαηΪζεζεο, ηνλ πιάξε θΪθειν 

ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθΪ θνηλνπνέεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξέηνπο αιιΪ θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επέ 

ηεο πξνζθπγάο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα παξαζΫζεη αξρηθά ά ζπκπιεξσκαηηθά 

αηηηνινγέα γηα ηελ ππνζηάξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά πξΪμεο. 

γ) Κνηλνπνηεέ ζε φια ηα κΫξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο ΠαξεκβΪζεηο θαη ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα πνπ ηπρφλ ηε 

ζπλνδεχνπλ, κΫζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν Ϋσο ηελ επνκΫλε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ 

θαηΪζεζά ηνπο. 

δ)πκπιεξσκαηηθΪ ππνκλάκαηα θαηαηέζεληαη απφ νπνηνδάπνηε απφ ηα κΫξε κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην 

αξγφηεξν εληφο πΫληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ησλ απφςεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο . 

Ζ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απνηειεέ πξνυπφζεζε γηα ηελ Ϊζθεζε ησλ Ϋλδηθσλ βνεζεκΪησλ ηεο αέηεζεο 

αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο ηνπ Ϊξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηΪ ησλ εθηειεζηψλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο . 

 

Β. Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ κπνξεέ λα δεηάζεη, κε ην έδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ αλαινγηθΪ ησλ δηαηΪμεσλ 

ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιά εθηΫιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζά ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξένπ άηνη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν ηεο έδξαο καο. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξέπησζε ζησπεξάο 

απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Γηθαέσκα Ϊζθεζεο ηνπ σο Ϊλσ Ϋλδηθνπ βνεζάκαηνο Ϋρεη 

θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θΪλεη δεθηά ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, αιιΪ θαη απηφο ηνπ νπνένπ Ϋρεη γέλεη 

ελ κΫξεη δεθηά ε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγέδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθεέο πξνο ηελ αλσηΫξσ απφθαζε 

πξΪμεηο ά παξαιεέςεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ ά ζπληειεζηεέ αληηζηνέρσο Ϋσο ηε ζπδάηεζε ηεο 

σο Ϊλσ αέηεζεο ζην Γηθαζηάξην. 

Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαη αθχξσζεο πεξηιακβΪλεη κφλν αηηηΪζεηο πνπ εέραλ πξνηαζεέ κε ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ά 

αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζέα ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ά ην πεξηερφκελν ησλ απνθΪζεψλ ηεο. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά, εθφζνλ 

αζθάζεη ηελ αέηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, κπνξεέ λα πξνβΪιεη θαη νςηγελεέο ηζρπξηζκνχο 

αλαθνξηθΪ κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, νη νπνένη θαζηζηνχλ αλαγθαέα ηελ Ϊκεζε αλΪζεζε ηεο 

ζχκβαζεο (Πξβι. Ϊξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016). 

Ζ σο Ϊλσ αέηεζε θαηαηέζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ  θνηλνπνέεζε ά 

ηελ πιάξε γλψζε ηεο απφθαζεο ά απφ ηελ παξΫιεπζε ηεο πξνζεζκέαο γηα ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο 

πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, ελψ ε δηθΪζηκνο γηα ηελ εθδέθαζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο δελ πξΫπεη λα απΫρεη πΫξαλ ησλ 

εμάληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζε ηνπ δηθνγξΪθνπ (Πξβι. Ϊξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016). 

Αληέγξαθν ηεο αέηεζεο κε θιάζε θνηλνπνηεέηαη κε ηε θξνληέδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά, αλ δελ Ϋρεη αζθάζεη απηά ηελ αέηεζε, θαη πξνο θΪζε ηξέην ελδηαθεξφκελν, ηελ θιάηεπζε ηνπ νπνένπ δηαηΪζζεη κε 

πξΪμε ηνπ ν Πξφεδξνο ά ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηεξένπ ά Σκάκαηνο Ϋσο ηελ επφκελε εκΫξα απφ ηελ 

θαηΪζεζε ηεο αέηεζεο. Ο αηηψλ ππνρξενχηαη επέ πνηλά απαξαδΫθηνπ ηνπ ελδέθνπ βνεζάκαηνο λα πξνβεέ ζηηο παξαπΪλσ 

θνηλνπνηάζεηο εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ Ϋθδνζε θαη ηελ παξαιαβά ηεο σο Ϊλσ πξΪμεο 

ηνπ Γηθαζηεξένπ. Δληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ σο Ϊλσ θνηλνπνέεζε ηεο αέηεζεο 

θαηαηέζεηαη ε παξΫκβαζε θαη δηαβηβΪδνληαη ν θΪθεινο θαη νη απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο 

έδηαο πξνζεζκέαο θαηαηέζεληαη ζην Γηθαζηάξην θαη ηα ζηνηρεέα πνπ ππνζηεξέδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδέθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξΫκβαζε θνηλνπνηεέηαη κε επηκΫιεηα ηνπ παξεκβαέλνληνο ζηα ινηπΪ κΫξε ηεο δέθεο εληφο δχν (2) 

εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο, αιιηψο ινγέδεηαη σο απαξΪδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ ηεο δηθαζηηθάο απφθαζεο εθδέδεηαη 

εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο ά απφ ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ ππνβνιά ππνκλεκΪησλ. 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδένπ δηθαζηεξένπ θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο κΫρξη ηελ Ϋθδνζε ηεο νξηζηηθάο δηθαζηηθάο απφθαζεο, εθηφο εΪλ κε πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο 

δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. Δπέζεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε θαη ε Ϊζθεζά ηεο αέηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν 

ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ 

πξνζσξηλά δηαηαγά ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ (Πξβι Ϊξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016). Γηα ηελ 

Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 

4412/2016.   
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Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηάζεθε ά αηηάζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιά θαη ε ζχκβαζε ππνγξΪθεθε θαη ε εθηΫιεζά 

ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδάηεζε ηεο αέηεζεο, εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 

18/1989.  

Αλ ην δηθαζηάξην αθπξψζεη πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κεηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο 

ηειεπηαέαο δελ ζέγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηάο εέρε αλαζηαιεέ ε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ 

πεξέπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ εέλαη Ϊθπξε, ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκέσζε, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 373 ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδέθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη, αηηηνινγεκΫλα, ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο, γηα 

ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, 

κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηεο σο Ϊλσ Δπηηξνπάο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην 

απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε.  

Δηδηθφηεξα, ε αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο φηαλ απηά απνβεέ Ϊγνλε εέηε ιφγσ κε ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο εέηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε ηνπ δεπηΫξνπ εδαθένπ ηεο παξ. 7 

ηνπ Ϊξζξνπ 105, πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Δπέζεο κπνξεέ λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζέα:   

α) ιφγσ παξΪηππεο δηεμαγσγάο ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, εθηφο εΪλ κπνξεέ λα ζεξαπεχζεη ην ζθΪικα ά ηελ 

παξΪιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 106 ,  

β) αλ νη νηθνλνκηθΫο θαη ηερληθΫο παξΪκεηξνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο Ϊιιαμαλ νπζησδψο θαη ε 

εθηΫιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ δελ ελδηαθΫξεη πιΫνλ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ά ηνλ θνξΫα γηα ηνλ νπνέν 

πξννξέδεηαη ην ππφ αλΪζεζε αληηθεέκελν,  

γ) αλ ιφγσ αλσηΫξαο βέαο, δελ εέλαη δπλαηά ε θαλνληθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο,  

δ) αλ ε επηιεγεέζα πξνζθνξΪ θξηζεέ σο κε ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε,  

ε) ζηελ πεξέπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ϊξζξνπ 97, πεξέ ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ,  

ζη) γηα Ϊιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζένπ ζπκθΫξνληνο, φπσο ηδέσο, δεκφζηαο πγεέαο ά πξνζηαζέαο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο. 

 

ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 31 

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιάο  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 72 παξ. 4 ηνπ 

λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ά ηνπ ηκάκαηνο 

απηάο, ρσξέο λα ζπκπεξηιακβΪλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναέξεζεο  θαη ε νπνέα θαηαηέζεηαη κΫρξη θαη ηελ  ππνγξαθά ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ. Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ Ϊξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 ζηνηρεέα, πιελ απηνχ ηεο πεξ. ε (βι. ηελ παξΪγξαθν 

2.1.5. ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιΫνλ, ηνλ ηέηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ηειεπηαένο εέλαη 

γλσζηφο ά ην πεξηερφκελφ ηεο λα εέλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο θαη θΪζε απαέηεζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5, ε νπνέα ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο 

αμέαο, ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα θαηαζΫζεη κΫρξη ηελ ππνγξαθά ηεο ηξνπνπνηεκΫλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε 

θαιάο εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιάο εθηΫιεζεο επηζηξΫθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηΪ απφ ηελ πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

παξαιαβά ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο θαη πνζνηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη 

εθπξφζεζκε παξνρά, ε επηζηξνθά ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο γέλεηαη κεηΪ απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιΫπνληαη, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, 

ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα X ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 
[Δηδηθά ζηηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ ή ΦΤΛΑΞΗ, πεξηιακβάλνληαη, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ, θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄ 115), 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη ν εηδηθφο φξνο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ].  

 

4.3.2. Ο αλΪδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  

α) ζε φια ηα ζηΪδηα πνπ πξνεγάζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελάξγεζε αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαη φηη ζα 

εμαθνινπζάζεη λα κελ ελεξγεέ θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, απφ ηε ζηηγκά πνπ ιΪβεη γλψζε, νπνηαδάπνηε θαηΪζηαζε (αθφκε 

θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ά Ϊιισλ θνηλψλ 

ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκέκσλ ά 

εμνπζηνδνηεκΫλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιάισλ ά ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνένπο απαζρνιεέ ζηελ εθηΫιεζε ηεο 

ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβέαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πνπ εκπιΫθνληαη θαζ’ 

νηνλδάπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά/θαη κπνξνχλ λα επεξεΪζνπλ ηελ Ϋθβαζε θαη ηηο 

απνθΪζεηο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο πεξέ ηελ εθηΫιεζά ηεο, νπνηεδάπνηε θαη εΪλ ε θαηΪζηαζε απηά πξνθχςεη θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο (Ϊξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016)
 
.  

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξάηξαο απηάο ηζρχνπλ, αλ ν αλΪδνρνο εέλαη Ϋλσζε, γηα φια ηα κΫιε ηεο 

Ϋλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεέ. ην ζπκθσλεηηθφ πεξηιακβΪλεηαη ζρεηηθά δεζκεπηηθά 

δάισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ.  

 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο εθηΫιεζεο 

ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην 

φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη ζπκκεηΫρνπλ ζηελ 

εθηΫιεζε απηάο, εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά.  ΔπηπιΫνλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ 
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ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο (παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016). 

ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο 

ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ 

νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα 

γλσζηνπνηάζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα.  

4.4.3. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιΪβνπο, φπσο απηνέ 

πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) 

ηκάκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνέν(α) ν αλΪδνρνο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, 

ππεξβαέλνπλ ζσξεπηηθΪ  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο ζχκβαζεο. ΔπηπιΫνλ, 

πξνθεηκΫλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα επαιεζεχζεη 

ηνπο σο Ϊλσ ιφγνπο θαη γηα ηκάκα ά ηκάκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιεέπνληαη ηνπ σο Ϊλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο Ϊλσ επαιάζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεέ ηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπ, θαηΪ 

ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο (Ϊξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016) 

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδένπ 

νξγΪλνπ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο [ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 216 ηνπ λ. 4412/2016, ηεο θαζ’ χιελ αξκφδηαο 

ππεξεζίαο ή, άιισο, είηε ηεο ππεξεζίαο ε νπνία νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο είηε ηεο επηηξνπήο ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη επίζεο κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ ε ελ 

ιφγσ αξκνδηφηεηα πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ απφθαζε ζπγθξφηεζεο]  (Άξζξν 216 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016) 

ΜεηΪ ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξΪγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε πεξέπησζε θαηαγγειέαο γηα φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξΪθνπ 4.6, πιελ απηνχ 

ηεο πεξ. (α), ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα πξνζθαιΫζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο νηθνλνκηθφ 

θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη-νπλ ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα αλΪζεζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηεέλεη 

λα αλαιΪβεη/νπλ ην αλεθηΫιεζην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο θαη ζε ηέκεκα πνπ 

δελ ζα ππεξβαέλεη ηελ πξνζθνξΪ πνπ εέρε ππνβΪιεη ν Ϋθπησηνο (ξάηξα ππνθαηΪζηαζεο) (Ϊξζξν 132, παξ. 1δ), πεξ. αα 

ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι. επέζεο, Καηεπζπληάξηα Οδεγέα 22 ηεο Αξράο κε ηέηιν «Σξνπνπνέεζε ζπκβΪζεσλ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηΪ ηνπο», ΚεθΪιαην ΗΗΗ.Γ. ζεκεέν Η, ζει. 17 (ΑΓΑ: 7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΕΓΕ)). Ζ ζχκβαζε ζπλΪπηεηαη, εθφζνλ εληφο 

ηεο ηεζεέζαο πξνζεζκέαο πεξηΫιζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά Ϋγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρά ηεο. Ζ Ϊπξαθηε 

πΪξνδνο ηεο πξνζεζκέαο ζεσξεέηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεέ ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

ε αλαζΫηνπζα αξρά πξνζθαιεέ ηνλ επφκελν ππνςάθην θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο, αθνινπζψληαο θαηΪ ηα ινηπΪ ηελ έδηα 

δηαδηθαζέα. 

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016) 

4.6.1. Ζ αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ 

ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 

παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππΫρεη απφ ηηο 

πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην 

πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ) ν αλΪδνρνο θαηαδηθαζηεέ ακεηΪθιεηα, θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα Ϋλα απφ ηα αδηθάκαηα πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλΪδνρνο πησρεχζεη ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηεζεέ ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ 

εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο θαη δελ ηεξεέ ηνπο φξνπο απηάο ά εΪλ βξεζεέ ζε νπνηαδάπνηε 

αλΪινγε θαηΪζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ. Ζ 

αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα κελ θαηαγγεέιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλΪδνρνο ν νπνένο ζα βξεζεέ ζε 

κέα εθ ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά απνδεηθλχεη φηη εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε 

ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ 

ιεηηνπξγέαο. 

ζη) ν αλΪδνρνο παξαβεέ απνδεδεηγκΫλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηελ δΫζκεπζε αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 

4.3.2. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη ζην ζπλεκκΫλν ζηελ παξνχζα ζρΫδην ζχκβαζεο. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Ζ πιεξσκά ζηνλ αλΪδνρν ζα γέλεηαη κε εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο αμέαο ηνπ παξαδνζΫληνο Ϋξγνπ (αλΪ 

επέζθεςε ζπληάξεζεο – επηζθεπάο) θαη κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά απηνχ, απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπά. 
Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 102 

ηνπ λ. 4782/2021): 

α) Πξαθηηθφ πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο ΔθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην νπνέν ζπληΪζζεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπά 

πνπ ζα νξηζζεέ απφ ην Ννζνθνκεέν γηα ηελ  παξαιαβά ησλ Τπεξεζηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο     

β) Σηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ, πνπ ζα Ϋρεη  εθδνζεέ: ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ 

ΓΗΟΝΤΗΟ»  Σαρ. Γ/λζε: ΓατηΪλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00   ΑΦΜ: 999519547, ΓΟ.Τ.  ΕΑΚΤΝΘΟΤ.  

γ) Ζ αλαγξαθφκελε ηηκά  ζα αθνξΪ δεδνπιεπκΫλεο εξγαζέεο.     ην ηηκνιφγην   ζα  αλαγξΪθεηαη ζε εκθαλΫο ζεκεέν: ν 

αξηζκφο ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο,  ην ρξνληθφ δηΪζηεκα   ηεο  παξνράο  ππεξεζηψλ, ε  ζρεηηθά ΑΓΑ ηεο Έθζεζεο 

ΑλΪιεςεο ΓαπΪλεο 

δ) ΠηζηνπνηεηηθΪ Φνξνινγηθάο Δλεκεξφηεηαο θαη Αζθαιηζηηθάο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 

ε) Οπνηνδάπνηε Ϊιιν παξαζηαηηθφ ά δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεέ απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηνπ λνζνθνκεένπ πνπ 

δηελεξγεέ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα. 

θαζψο θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά.  

5.1.2. Toλ ΑλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε 

λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο 

θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Άξζξν 4 παξ. 3 

Ϋβδνκν εδΪθην ηνπ λ. 4013/2011) 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηεο αλΪπηπμεο θαη ζπληάξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο 

αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε 

πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγεένπ Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 (Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζέα θξΪηεζεο ησλ σο Ϊλσ 

ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν αλαγθαέν ζΫκα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο σο Ϊλσ θξΪηεζεο  εμαξηΪηαη απφ ηελ 

Ϋθδνζε ηεο θνηλάο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 

ηνπ λ. 4412/2016). 

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο 

θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016) (Τπνπξγηθά Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζέαο 

παξαθξΪηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξΪηεζεο 0,06% ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη 

ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγάο ηεο παξαγξΪθνπ 3 ηνπ Ϊξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”). 

δ) 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο  επέ ηεο αμέαο ηνπ ηηκνινγένπ ηεο ζχκβαζεο, κεηΪ ηελ αθαέξεζε ηνπ ΦΠΑ & θαη θΪζε 

Ϊιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππΫξ ηξέησλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3, Ν. 3580/2007 

Καη θΪζε λφκηκε θξΪηεζε ππΫξ Γεκνζένπ & ηξέησλ ……………………………………… 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ 

εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο αμέαο 8% 

επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  

 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλΪδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκάο ιφγσλ αλσηΫξαο βέαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο (Άξζξν 

203 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 103 ηνπ λ. 4782/2021)  απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε 

δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ:   

α) ζηελ πεξέπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ Ϊξζξνπ 105 πεξέ θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε ά/θαη δελ ζπκκνξθσζεέ 

κε ηηο ζρεηηθΫο γξαπηΫο εληνιΫο ηεο ππεξεζέαο, πνπ εέλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ά ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, εληφο ηνπ 

ζπκθσλεκΫλνπ ρξφλνπ εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξΪζρεη ηηο ππεξεζέεο ά δελ ππνβΪιεη ηα παξαδνηΫα ά δελ πξνβεέ ζηελ αληηθαηΪζηαζά ηνπο κΫζα ζηνλ 

ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 217 πεξέ 

δηΪξθεηαο ζχκβαζεο παξνράο ππεξεζέαο θαη ηελ παξΪγξαθν 6.2 ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο 

παξαγξΪθνπ. 

ηελ πεξέπησζε ζπλδξνκάο ιφγνπ Ϋθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηΪ ηελ σο Ϊλσ πεξέπησζε (γ), ε 

αλαζΫηνπζα αξρά θνηλνπνηεέ ζηνλ αλΪδνρν εηδηθά φριεζε, ε νπνέα κλεκνλεχεη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 203 ηνπ λ. 

4412/2016  θαη πεξηιακβΪλεη ζπγθεθξηκΫλε πεξηγξαθά ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνέεο νθεέιεη λα πξνβεέ ν αλΪδνρνο, 

πξνθεηκΫλνπ λα ζπκκνξθσζεέ, κΫζα ζε πξνζεζκέα δεθαπέληε (15) εκεξώλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο αλσηΫξσ 
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φριεζεο.  Αλ ε πξνζεζκέα, πνπ ηεζεέ κε ηελ εηδηθά φριεζε, παξΫιζεη, ρσξέο ν αλΪδνρνο λα ζπκκνξθσζεέ, θεξχζζεηαη 

Ϋθπησηνο κΫζα ζε πξνζεζκέα ηξηάληα (30) εκεξώλ απφ ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο ζπκκφξθσζεο. 

Ο αλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξΫα εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά 

αλ ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

ηνλ αλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβΪιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο 

παξνρά εμεγάζεσλ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 

α) νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

ΔπηπιΫνλ, ζε βΪξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεέ λα επηβιεζεέ θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκβΪζεσλ πξνκεζεηψλ ά ππεξεζηψλ ησλ θνξΫσλ πνπ εκπέπηνπλ ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 74, πεξέ απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΫα απφ δεκφζηεο ζπκβΪζεηο [ε θχξσζε ηνπ 

νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ π.δ.]  

 

5.2.2.  Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη 

κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, κε 

αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο (Άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016).  

Οη πνηληθΫο ξάηξεο ππνινγέδνληαη σο εμάο: 

α) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ πεξηνξέδεηαη ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ ππεξβαέλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθάο 

δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ά ζε πεξέπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακΫζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληέζηνηρεο πξνζεζκέαο επηβΪιιεηαη 

πνηληθά ξάηξα 2,5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ρσξέο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηΫξεζε πνπ ππεξβαέλεη ην 50% επηβΪιιεηαη πνηληθά ξάηξα 5% ρσξέο ΦΠΑ επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξαζρΫζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ) νη πνηληθΫο ξάηξεο γηα ππΫξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ εέλαη αλεμΪξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα 

ππΫξβαζε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο, αλ νη ππεξεζέεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο Ϊλσ ηκεκαηηθΫο πξνζεζκέεο παξαζρεζνχλ κΫζα ζηε 

ζπλνιηθά ηεο δηΪξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκΫλεο παξαηΪζεηο απηάο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο Ϋρεη 

εθηειεζηεέ πιάξσο, 

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξεέηαη/ζπκςεθέδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβά ηνπ αλαδφρνπ.  

Ζ επηβνιά πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ην δηθαέσκα λα θεξχμεη ηνλ αλΪδνρν Ϋθπησην. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ (Άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016. Γηα 

ηελ εμΫηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζθπγψλ, ζπγθξνηεέηαη εηδηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ηξηκειΫο ά πεληακειΫο), ηα 

κΫιε ηνπ νπνένπ εέλαη δηαθνξεηηθΪ απφ ηα κΫιε ηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγΪλνπ πνπ εέλαη αξκφδην γηα ηα ππφινηπα ζΫκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο)  

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ φξσλ ησλ Ϊξζξσλ  

5.2.  (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο),  

6.2.  (ΓηΪξθεηα ζχκβαζεο),  

6.4. (Απφξξηςε παξαδνηΫσλ – αληηθαηΪζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγά ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα αζθάζεη 

πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο ελψπηνλ ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε κΫζα ζε αλαηξεπηηθά 

πξνζεζκέα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο θνηλνπνέεζεο ά ηεο πιάξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ζ 

εκπξφζεζκε Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο αλαζηΫιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπέ ηεο πξνζθπγάο απνθαζέδεη ην 

αξκνδέσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο πεξέπησζεο 

δ΄ ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221   λ.4412/2016 νξγΪλνπ, εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζά 

ηεο, Ϊιισο ζεσξεέηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζεέζα. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απηάο δελ ρσξεέ ε Ϊζθεζε Ϊιιεο νπνηαζδάπνηε 

θχζεο δηνηθεηηθάο πξνζθπγάο. Αλ θαηΪ ηεο απφθαζεο πνπ επηβΪιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεέ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγά ά 

αλ απνξξηθζεέ απηά απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδέσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζέζηαηαη νξηζηηθά. Αλ αζθεζεέ εκπξφζεζκα 

πξνζθπγά, αλαζηΫιινληαη νη ζπλΫπεηεο ηεο απφθαζεο κΫρξη απηά λα νξηζηηθνπνηεζεέ. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

ΚΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζπλΪπηνληαη ζην πιαέζην ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο ά αγσγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζηελ 

νπνέα εθηειεέηαη εθΪζηε ζχκβαζε, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 Ϋσο θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 205Α ηνπ λ. 

4412/2016 (Άξζξν 205Α ηνπ λ. 4412/2016). Πξηλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν πξνεγεέηαη 

ππνρξεσηηθΪ ε ηάξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην Ϊξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξΪγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθΪ ε πξνζθπγά απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Αλ ν αλΪδνρνο ηεο ζχκβαζεο 

εέλαη θνηλνπξαμέα, ε πξνζθπγά αζθεέηαη εέηε απφ ηελ έδηα εέηε απφ φια ηα κΫιε ηεο. Γελ απαηηεέηαη ε ηάξεζε 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο αλ αζθεέηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγά, ζην δηθφγξαθν ηεο νπνέαο δελ ζσξεχεηαη αέηεκα 

αθχξσζεο ά ηξνπνπνέεζεο δηνηθεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο. 

ΑΔΑ: 91ΣΞ4690ΒΞ-10Ξ





 

ελίδα 35 

6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνέθεζε απηάο ζα δηελεξγεζεέ απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηεζεί  κε απφθαζε ηεο Α.Α.  ε νπνέα θαη ζα εηζεγεέηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα 

δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζάθνπζα εθηΫιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιάξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιάςε ησλ επηβεβιεκΫλσλ κΫηξσλ ιφγσ κε ηάξεζεο ησλ σο Ϊλσ φξσλ θαη ηδέσο γηα 

δεηάκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνέεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ θαη παξΪηαζε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζέα κπνξεέ, κε απφθαζά ηεο [ηδίσο ζε ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 

απαηηεί ζπλερή παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε]  λα νξέδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε 

θαζάθνληα εηζεγεηά ππΪιιειν ηεο ππεξεζέαο. Με ηελ έδηα απφθαζε [ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο πνιχπινθσλ ζπκβάζεσλ] 

δχλαληαη λα νξέδνληαη θαη Ϊιινη ππΪιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο ά ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε 

θνξΫσλ, ζηνπο νπνένπο αλαηέζεληαη επηκΫξνπο θαζάθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. ε απηά ηελ 

πεξέπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεέ σο ζπληνληζηάο. 

Σα θαζάθνληα ηνπ επφπηε εέλαη, ελδεηθηηθΪ, ε πηζηνπνέεζε ηεο εθηΫιεζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν 

Ϋιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζάγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζέα πνπ 

δηνηθεέ ηε ζχκβαζε κπνξεέ λα απεπζχλεη Ϋγγξαθα κε νδεγέεο θαη εληνιΫο πξνο ηνλ αλΪδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο (Άξζξν 217 ηνπ λ. 4412/2016)  

6.2.1. Ζ ρξνληθά ηζρχο ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη απφ ηελ ππνγξαθά ηεο θαη ηελ αλΪξηεζά ηεο ζην ΚΖΜΓΖ, έσο 

εμαληιήζεσο ηνπ ζπκβαηηθνύ πνζνύ.   
6.2.2. Ζ  ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη κεηΪ απφ  αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο κΫρξη ην 50% απηάο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ ππνβΪιιεηαη πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηΪο 

ηεο, ζε αληηθεηκεληθΪ δηθαηνινγεκΫλεο πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ (Ζ σο Ϊλσ 

πεξέπησζε θαέλεηαη λα αθνξΪ παξΪηαζε ρσξέο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, Ϊιισο ηπρφλ 

παξΪηαζε -ηξνπνπνέεζε ππφθεηηαη ζηηο πξνυπνζΫζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016). Αλ ιάμεη ε 

ζπλνιηθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, αλ ιάμεη ε παξαηαζεέζα, θαηΪ ηα 

αλσηΫξσ, δηΪξθεηα, ρσξέο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηα παξαδνηΫα ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο θεξχζζεηαη 

Ϋθπησηνο (Ϊξζξν 203 (παξ.1γ , 2 θαη 4) ηνπ λ. 4412/2016). Αλ νη ππεξεζέεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 

αλαδφρνπ κεηΪ ηε ιάμε ηεο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε 

επηβΪιινληαη εηο βΪξνο ηνπ πνηληθΫο ξάηξεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 5.2.2 ηεο 

παξνχζαο. 

Οινθιήξσζε ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ. Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη Ϋρεη νινθιεξσζεέ, φηαλ παξαιεθζνχλ νξηζηηθΪ, 

πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ νη ππεξεζέεο, φηαλ απνπιεξσζεέ ην ζπκβαηηθφ ηέκεκα θαη εθπιεξσζνχλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο 

ζπκβαηηθΫο ά λφκηκεο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε θαη απνδεζκεπζνχλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ 

ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.  

 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο (Άξζξν 219 ηνπ λ.4412/2016) 

6.3.1 Ζ παξαιαβά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά παξαδνηΫσλ γέλεηαη απφ επηηξνπά παξαιαβάο πνπ ζπγθξνηεέηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο παξαγξΪθνπ 11 ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, θαηΪ ηα αλαιπηηθψο 

αλαθεξφκελα ζην ΠαξΪξηεκα «Αλαιπηηθά Πεξηγξαθά Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ ΑληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο» ηεο 

παξνχζαο.  

6.3.2 ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο δηελεξγεέηαη ν απαηηνχκελνο Ϋιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, 

κπνξεέ δε λα θαιεέηαη λα παξαζηεέ θαη  εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο δηαδηθαζέαο, ε επηηξνπά 

παξαιαβάο: α) εέηε παξαιακβΪλεη ηηο ζρεηηθΫο ππεξεζέεο ά παξαδνηΫα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηάζεηο ηεο 

ζχκβαζεο ρσξέο Ϋγθξηζε ά απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, β) εέηε εηζεγεέηαη γηα ηελ παξαιαβά κε 

παξαηεξάζεηο ά ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκΫλσλ ππεξεζηψλ ά παξαδνηΫσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 3 θαη 4. Σα 

αλσηΫξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθΫο παξαιαβΫο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπά παξαιαβάο θξέλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο ά ηα παξαδνηΫα δελ αληαπνθξέλνληαη πιάξσο 

ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληΪζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλάο παξαιαβάο, πνπ αλαθΫξεη ηηο παξεθθιέζεηο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεέ αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιέζεηο επεξεΪδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά παξαδνηΫσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαέεο λα θαιχςνπλ ηηο 

ζρεηηθΫο αλΪγθεο.  

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγά ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ νξέδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) ηελ πεξέπησζε πνπ δηαπηζησζεέ φηη, δελ επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα εγθξηζεέ ε παξαιαβά ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά παξαδνηΫσλ, κε 

Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ε νπνέα ζα πξΫπεη λα εέλαη αλΪινγε πξνο ηηο δηαπηζησζεέζεο παξεθθιέζεηο. ΜεηΪ 

ηελ Ϋθδνζε ηεο σο Ϊλσ απφθαζεο, ε επηηξνπά παξαιαβάο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ νξηζηηθά παξαιαβά ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά παξαδνηΫσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληΪμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  
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β) Αλ δηαπηζησζεέ φηη επεξεΪδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγΪλνπ απνξξέπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζέεο ά ηα παξαδνηΫα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκΫλσλ ζην Ϊξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξΫιζεη ρξνληθφ δηΪζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπ 

παξαδνηΫνπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα θαη δελ Ϋρεη εθδνζεέ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο παξαγξΪθνπ 2 ά πξσηφθνιιν 

κε παξαηεξάζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 3, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά Ϋρεη ζπληειεζζεέ απηνδέθαηα.  

6.3.6 ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε απφθαζε ηνπ 

αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο ηεο 

παξαγξΪθνπ 6.3.1. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ πξνβιΫπνληαη 

απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληΪζζεη ηα ζρεηηθΪ πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο πξνθαηαβνιάο θαη θαιάο εθηΫιεζεο 

δελ επηζηξΫθνληαη πξηλ ηελ νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 

ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδάπνηε ελΫξγεηα πνπ Ϋγηλε απφ ηελ αξρηθά επηηξνπά παξαιαβάο, δελ ιακβΪλεηαη ππφςε. 

 

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε (Άξζξν 220 ηνπ λ. 4412/2016) 

ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ά κΫξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ά /θαη παξαδνηΫσλ κε Ϋθπησζε 

επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο κπνξεέ λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζε ησλ ππεξεζηψλ 

ά/θαη παξαδνηΫσλ απηψλ κε Ϊιια, πνπ λα εέλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ 

νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 

πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθάο δηΪξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο, ν δε αλΪδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθΫο ξάηξεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξΪγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 

Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηηο ππεξεζέεο ά/θαη ηα παξαδνηΫα πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ 

ηΪρζεθε θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ε ζπλνιηθά δηΪξθεηα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

6.5  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ: ΑλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ «Τπεξεζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ηνπ θΪησζη 

εμνπιηζκνύ Αθηηλνγξαθίαο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειΫγρνπ πνπ νξέδεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο GE 

Healthcare 

1)  αμνληθφο ηνκνγξΪθνο  GE CT BRIGHTSPEED  (ID NO. H2068CT05)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

2)  αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PROTEUS XR/a   (ID No. H2068RAD06)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

3) αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PRECISION RXI 32D REMOTE MIDTI  (ID NO. H2068RAD08)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare»  

 

ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ: Απφ ηελ ππνγξαθά ηεο θαη ηελ αλΪξηεζάο ηεο ζην ΚΖΜΓΖ,  Ϋσο εμαληιάζεσο 

ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ  

ΣΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Ζ επηζθεπά, ζπληάξεζε θαη ε παξΪδνζε ζε πιάξε ιεηηνπξγέα ησλ 

κεραλεκΪησλ, ζα γέλεηαη ζηνπο ρψξνπο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα απηΪ ζην Γ. Ν.  ΕΑΚΤΝΘΟΤ 

  
 

ηνηρεέα σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο  
- Σν ππ’ αξέζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ. κε ζΫκα: «ΓηεπθξηληζηηθΫο νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 

4472/2017 (Α΄ 74) θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Τπεξεζηψλ πγεέαο θαη ηεο Δ.Κ.Α.Π.Τ.  

-- Σν απφ 11-3-2022 αέηεκα  πνπ ζηΪιζεθε κε e-mail ζην Γξ. Πξνκεζεηψλ απφ ηνλ Γ/ληά ηνπ αθηηλνδηαγλσζηηθνχ 

Σκάκαηνο. 

-- Σηο πξνδηαγξαθΫο πνπ πεξηιακβαλφηαλ ζηελ ππ αξέζκ. πξση. 978 / 16-02-2021, κε ΑΓΑ: 6ΓΦ34690ΒΞ-Ξ5Η θαη 

ΑΓΑΜ: 21PROC008149613 δηαθάξπμε πλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ  θαη ζην απφ 11-3-2022 αέηεκα ηνπ 

αθηηλνδηαγλσζηηθνχ ηκάκαηνο 

- Σελ ππ’ αξέζκ. 12/14-4-2022 ζΫκα 1
ν
, κε  ΑΓΑ:  9ΗΗ44690ΒΞ-ΟΤ2,  απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν.Ε., πνπ αθνξνχζε ηελ  

Έγθξηζε ηνπ  Πέλαθα Πξνγξακκαηηζκνχ Τιηθψλ θαη Τπεξεζηψλ (ΠΠΤΤ) αλΪ ΚΑΔ θαη αλΪ CPV πνπ θαηαξηέζηεθε κε 

βΪζε ηα φξηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2022  θαη ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4542/2018 (ΦΔΚ 95 / Α' / 1-7-

2018), Ϊξζξν ηΫηαξην «Ρπζκέζεηο γηα ηελ ΔΚΑΠΤ» παξ.1. θαη ηνπ λ. 4915/2022 (ΦΔΚ 63 / Α' / 24-3-2022), Ϊξζξν 79. 

 

 

 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ 

 
Τπεξεζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο: 

1... ηνπ αμνληθνύ ηνκνγξάθνπ GE CT BRIGHTSPEED (ID No H2068CT05)  
χκθσλα κε ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειΫγρνπ πνπ νξέδεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο GE Healthcare  

Σξεηο (3) επηζθΫςεηο αλΪ Ϋηνο. Πηζαλάο πξνυπ. δαπΪλεο 27.000,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 24%  

πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε  
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ αληαιιαθηηθψλ  

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ :  
-- ηεο αθηηλνινγηθάο ιπρλέαο  

-- ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ αθηηλνινγηθψλ ιπρληψλ  

-- ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκΪησλ  φπσο εθηππσηΫο (θηικ, ραξηηνχ , θΪκεξαο ά ιΫηδεξ )  UPS, 

εγρπηάο DOSE WATCH , ζηαζκφο εξγαζέαο, θΪκεξα  μεξάο εθηχπσζεο θ.ι.π.) 

θαη ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο  

-- ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ αλαισζέκσλ πιηθψλ (φπσο: αθηηλνινγηθΪ θηικ, ραξηέ εθηχπσζεο, καγλεην-νπηηθνέ δέζθνη 

απνζάθεπζεο, θαξΫθια θνλζφιαο,  ζθηαγξαθηθΪ πγξΪ, ζχξηγγεο θ.ι.π. ), ησλ ζηεξηγκΪησλ αζζελψλ, ζηξψκαηα, 

ηκΪληεο, ιαβΫο θ.ι.π.  

 

2… ηνπ αθηηλνινγηθνύ κεραλήκαηνο GE PROTEUS XR/α (ID No H2068RAD06)  
χκθσλα κε ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειΫγρνπ πνπ νξέδεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο GE Healthcare  

Μέα (1) επέζθεςε αλΪ Ϋηνο. Πηζαλάο πξνυπ. δαπΪλεο 8.100,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 24%  

πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε  
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ αληαιιαθηηθψλ, θαζψο θαη  

ηεο  αθηηλνινγηθάο ιπρλέαο ζε πεξέπησζε βιΪβεο θαη ηελ εξγαζέα αληηθαηΪζηαζε απηάο.  

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  
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-- ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ αλαισζέκσλ πιηθψλ (θηικ, ραξηέ εθηχπσζεο, καγλεην ζηαηηθνχο  δέζθνπο κπαηαξέεο, 

ζηξψκαηα, ηκΪληεο, ιαβΫο, καμηιαξΪθηα αθξνχ, πηεξχγηα ζπκπέεζεο, βΪζεηο κεγΫζπλζεο θ.ι.π. )  

-- ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκΪησλ (εθηππσηΫο θηικ θαη ραξηηνχ, νζφλεο, ππνινγηζηΫο θ.ι.π.) θαη 

ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο  

 

3… ηνπ αθηηλνινγηθνύ κεραλήκαηνο GE PRECISION RXI 32D REMOTE MIDTI  (ID NO. H2068RAD08), κε 

δεχηεξε (2ε) ιπρλέα νξνθάο γηα ρξάζε ζε θνξεέα 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα πνηνηηθνχ ειΫγρνπ πνπ νξέδεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο GE Healthcare  

Πηζαλάο πξνυπ. δαπΪλεο 23.600,00 € πιΫνλ ΦΠΑ 24%  

πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε  
ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη  

ησλ  αθηηλνινγηθψλ  ιπρληψλ ζε πεξέπησζε βιΪβεο θαη  εξγαζέεο αληηθαηΪζηαζεο απηψλ.  

κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  
-- ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ αλαισζέκσλ πιηθψλ (θηικ, ραξηέ εθηχπσζεο, καγλεην ζηαηηθνχο δέζθνπο, κπαηαξέεο, 

ζηξψκαηα, ηκΪληεο, ιαβΫο, καμηιαξΪθηα αθξνχ, πηεξχγηα ζπκπέεζεο, βΪζεηο κεγΫζπλζεο θ.ι.π. )  

-- ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκΪησλ (εθηππσηΫο θηικ θαη ραξηηνχ, νζφλεο, ππνινγηζηΫο θ.ι.π.) θαη 

ησλ εμαξηεκΪησλ ηνπο  

 

Δπίζεο ζηελ πξνζθεξόκελε ηηκή  ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε Δπαλνξζσηηθή πληήξεζε  
-- Kάιπςε (service) απεξηνξίζηνπ αξηζκνύ βιαβώλ (επαλνξζσηηθή ζπληήξεζε) γηα βιΪβεο νη νπνέεο ζα 

γλσζηνπνηνχληαη ζηελ εηαηξεέα εέηε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ επηζθΫςεσλ πξνιεπηηθάο ζπληάξεζεο εέηε θαηΪ ηα 

κεζνιαβνχληα δηαζηάκαηα κεηαμχ ησλ επηζθΫςεσλ. 

 

 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 
Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη, ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζθεξφκελε Τπεξεζέα, ζα πξΫπεη λα θαηαζΫζνπλ: 

1- Πιάξε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πξνιεπηηθάο ζπληάξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνπ ελφο 

(1) Ϋηνπο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ GE Healthcare.  

Χο πξνιεπηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη:  

ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε πξνβιεκάησλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο νξζή ιεηηνπξγία φπσο απηή έρεη ζπκθσλεζεί θαη απαηηείηαη.  

 

2- Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ε εηαηξεέα Ϋρεη αλαπηχμεη, εθαξκφζεη θαη ζπληεξεέ χζηεκα 

ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο, θαηΪ ηελ Τπ. Απφθαζε ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ/1348/2004 (ΦΔΚ 32/β΄ /16-1-2004)  

 

3- Πηζηνπνηεηηθά ζε ηζρύ βΪζε πξνηχπσλ πνπ λα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεην δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα Πηζηνπνέεζεο, 

ζην ζεκαηηθφ πεδέν ηεο δεηνχκελεο ππεξεζέαο, φπσο:  

Α) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο παξνράο ησλ Τπεξεζηψλ ISO 9001  

Β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρεέξηζεο πνηφηεηαο Ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ ISO 13845 

Γ )Πηζηνπνηεηηθφ Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέα  ISO 45001 (πξψελ OHSAS 18001)  

Γ) Πηζηνπνηεηηθφ πζηάκαηνο Πεξηβαιινληηθάο Γηαρεέξηζεο ISO 14001  

Δ) Πηζηνπνηεηηθφ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο ΑζθΪιεηαο Πιεξνθνξηψλ ISO 27001 

 

4- Πιάξε ζηνηρεέα γηα ηελ παξνπζέαζε ηεο εηαηξηθάο θπζηνγλσκέαο (profile) ηνπ ζπκκεηΫρνληνο, κε ηηο δηαρξνληθΫο 

ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθΪ φηη ζεσξεέηαη ρξάζηκν γηα ηε δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξέ ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. (Π.ρ. θαηΪινγνο θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ επηζθεπάο - ζπληάξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ηελ 

ηειεπηαία ηξηεηία, κε αλαθνξΪ ηνπ αληέζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελέαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ παξαιάπηε)  

 

 

5- ΚαηΪινγνο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπάο - ζπληάξεζεο, ζε έδηα κεραλάκαηα (ηνπ έδηνπ ηχπνπ) ησλ δεηνπκΫλσλ, πνπ 

εθηειΫζζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελνο απφ πηζηνπνηεηηθΪ νξζάο εθηΫιεζεο θαη νινθιάξσζεο ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ.  

ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ: απφ ηνλ παξαπΪλσ θαηαηεζεηκΫλν θαηΪινγν ζα ιεθζνύλ ππόςε κόλν νη εξγαζέεο πνπ ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ νξζάο εθηΫιεζεο θαη νινθιάξσζεο ησλ επηζθεπψλ – ζπληεξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

έδηα κεραλάκαηα (ηνπ έδηνπ ηχπνπ) ησλ δεηνπκΫλσλ, σο θΪησζη:  

 Tύπνο Μεραλήκαηνο 

1 αμνληθφο ηνκνγξΪθνο  GE CT BRIGHTSPEED  (ID NO. H2068CT05)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

2 αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PROTEUS XR/a   (ID No. H2068RAD06) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare  

3 αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PRECISION RXI 32D REMOTE MIDTI  (ID NO. H2068RAD08) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 
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6- Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη:  

Α) ε εηαηξεέα ηνπο δηαζέηεη απόζεκα, γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ, Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε Ϊκεζε θαη θαιχηεξε 

δπλαηά ιεηηνπξγέα ζηα ππφ ζπληάξεζε θαη ζηα ππφ επηζθεπά κεραλάκαηα θαη λα αλαγξΪθεηαη ε ρώξα πξνέιεπζεο 

ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο  

Β) ν θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο Ϋρεη δεζκεπζεέ απΫλαληέ ηνπο, γηα ηελ απξόζθνπηε παξνρή απζεληηθώλ αληαιιαθηηθώλ, 

γηα φιν ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

 

7- Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: ε εηαηξεέα Ϋρεη άξηζηε γλώζε ησλ κεραλεκΪησλ θαη δηαζΫηεη 

ηθαλφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλνπ έκπεηξνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  

 

8- ΑλαθνξΪ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ά ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, εέηε αλάθνπλ απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέηε φρη, ηδέσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο  

 

9- Πεξηγξαθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο 

πνηφηεηαο  

 

10- ΑλαθνξΪ ησλ κΫηξσλ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο πνπ κπνξεέ λα εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαηΪ ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο  

 

11- Γάισζε ζρεηηθΪ κε ηα κεραλάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ δηαζΫηεη ν πΪξνρνο 

ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο  

 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

-- Σα μελόγισζζα έγγξαθα (πηζηνπνηεηηθΪ, δειψζεηο, βεβαηψζεηο) 

λα εέλαη επέζεκα κεηαθξαζκΫλα, ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

Σα θαηαηεζεηκέλα prospectus, ζα πξΫπεη λα εέλαη ηα πξσηφηππα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

ε αληέζεηε πεξέπησζε ζα πξΫπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλε Γάισζε, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ηα 

αλαγξαθφκελα ζε απηΪ ζηνηρεέα ηαπηέδνληαη κε ηα ζηνηρεέα ηνπ prospectus ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. 

 

Δπέζεο, γηα ηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεζεέ ΔΚΣΑΚΣΗ ΔΠΙΚΔΤΗ ησλ κεραλεκΪησλ, νη ππνςάθηνη αλΪδνρνη, 

λα δειώζνπλ ζηελ ηερληθή πξνζθνξά: ηνλ αθξηβά ρξφλν αληαπφθξηζεο ηνπ ζπλεξγεένπ, ν νπνένο ζε θακηΪ 

πεξέπησζε δελ ζα μεπεξλΪ ηηο 48 ψξεο, κεηΪ ηελ ηειεθσληθά ά Ϋγγξαθε θιάζε καο. 

 

Μεηά από θάζε είδνπο ζπληήξεζε, έιεγρν, ξύζκηζε, ή επηζθεπή πνπ ζα δηελεξγεέηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ηεο 

εηαηξεέαο,  

Α) ζα εθδέδεηαη Γειηέν Δξγαζέαο Σερληθνχ, ζην νπνέν ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα ζηνηρεέα ηνπ κεραλάκαηνο, νη 

εξγαζέεο πνπ Ϋρνπλ εθηειεζηεέ, ν ρξφλνο πνπ απαηηάζεθε, ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ αληηθαηαζηΪζεθαλ θαζψο θαη ηηο 

εξγαζέεο πνπ ζα πξΫπεη λα γέλνπλ θαη ηα ηπρφλ αληαιιαθηηθΪ πνπ ρξάδνπλ αληηθαηΪζηαζεο  

Β) ην Γειηέν απηφ ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηά θαη ζα παξαδέδεηαη ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ Γ.Ν.Ε.  

 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ πξνζθνξΫο πνπ αθνξνχλ αληηθαηΪζηαζε κεραλεκΪησλ κε κερΪλεκα Ϊιινπ θαηαζθεπαζηά 

πξνθεηκΫλνπ λα παξαζρεζνχλ νη δεηνχκελεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ ππεξεζέεο, ΓΔΝ γέλνληαη δεθηΫο θαη απνξξέπηνληαη.  

 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ζ ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ηνπ Γηαγσληζκνχ, απνηειεέ δΫζκεπζε γηα ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν, ηάξεζεο εθηφο ησλ 

Ϊιισλ φξσλ θαη φηη αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε γηα ηελ απαξΫγθιηηε ηάξεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηεο εξγαηηθάο 

λνκνζεζέαο, δειαδά: θαηαβνιά ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηάξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξένπ, αζθαιηζηηθά θΪιπςε, φξνη 

πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ ππφ αλΪζεζε Ϋξγνπ θαη φηη επζχλεηαη απνθιεηζηηθΪ γηα θΪζε παξΪβαζε ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.  

================== 

 

Σν Ννζνθνκείν ΑΠΑΛΛΑΔΣΑΙ από θάζε επζύλε θαη ππνρξέσζε 

γηα απνδεκίσζε από ηπρόλ αηύρεκα ή θάζε άιιε αηηία, 

ηόζν θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ, όζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηώλ. 
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ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

  
ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ην ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ 

ΓΗΟΝΤΗΟ» (ΚΑΔ 0887), απφ  ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2022 

 

Δθηηκψκελε αμέα ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξέο ΦΠΑ  :  58.700,00 €. 

 

ΑλΪιπζε θαη Σεθκεξέσζε πξνυπνινγηζκνχ/πλνιηθά θαη αλΪ ηκάκα/κνλΪδα  
Α/

Α 

Σχπνο κεραλάκαηνο  Πνζφ-ηεηα  , 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ 

Πηζαλά 

δαπΪλε  

πξν ΦΠΑ 

Αμέα ΦΠΑ Πηζαλά 

δαπΪλε ζπκπ  

ΦΠΑ 24% 

1 Παξνρά ππεξεζηψλ επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ηνπ  

αμνληθνχ ηνκνγξΪθνπ  GE CT BRIGHTSPEED 

 (ID NO. H2068CT05)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

1 

ππεξεζέα 

27.000,00 

€ 

6.480,00  

€ 

33.480,00 

€ 

2 Παξνρά ππεξεζηψλ επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ηνπ  

αθηηλνινγηθνχ κεραλάκαηνο  GE  PROTEUS XR/a 

  (ID No. H2068RAD06) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare  

1 

ππεξεζέα 

8.100,00  

€ 

1.944,00 

 € 

10.044,00 

€ 

3 Παξνρά ππεξεζηψλ επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο ηνπ  

αθηηλνινγηθνχ κεραλάκαηνο  GE  PRECISION 

RXI 32D REMOTE MIDTI  (ID NO. 

H2068RAD08) ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  

Healthcare 

1 

ππεξεζέα 

23.600,00 

€ 

5.664,00 

 € 

29.264,00 

€ 

ΎΝΟΛΟ: 58.700,00 

€ 

14.088,00 

 € 

72.788,00 

€ 

 

 

 

Κξαηάζεηο-δηθαηψκαηα ηξέησλ-επηβαξχλζεηο…. 

ΚΡΑΣΖΔΗ    

(%) 

α) ΚξΪηεζε 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 

θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δ. Α. Α. Γ. . 

 

 β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηεο αλΪπηπμεο θαη ζπληάξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνέα 

ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο 

ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπ.Φεθηαθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, (παξ. 6 ηνπ Ϊξζξνπ 36 ηνπ λ. 

4412/2016) 

  

γ) ΚξΪηεζε 0,06% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 

θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ππΫξ ηεο Α. Δ. Π. Π. 

(Ϊξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)  

 

δ) 2% ππΫξ Φπρηθάο Τγεέαο  επέ ηεο αμέαο ηνπ ηηκνινγένπ ηεο ζχκβαζεο, κεηΪ ηελ αθαέξεζε 

ηνπ ΦΠΑ & θαη θΪζε Ϊιινπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ ππΫξ ηξέησλ ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 3, Ν. 

3580/2007 

 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% 

θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20%. 

 

Καη θΪζε λφκηκε θξΪηεζε ππΫξ Γεκνζένπ & ηξέησλ 

ΦΟΡΟ 
ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ 

Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ 

εηζνδάκαηνο αμέαο (8% γηα παξνρή ππεξεζηώλ)  επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 – Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο – ΦΤΛΛΟ ΤΜΟΡΦΩΗ  

 

Πεξηγξαθή 
Απαέ- 

ηεζε 

ΑπΪλ

ηεζε 

ΝΑΗ/ 

ΟΥΗ 

Παξα-

πνκπά 

ει.: 

…. 

1- Α) ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΠΩ  ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΟ ΚΕΦΑΛ. 2… «ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ»  ΣΟΤ ΜΕΡΟΤ Α – « ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ»  ΣΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 1. «ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ». 
 

Β) Πιάξε πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ζπληάξεζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζην 

ρξνληθφ δηΪζηεκα ηνπ ελφο (1) Ϋηνπο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ GE 

Healthcare.  
Χο πξνιεπηηθή ζπληήξεζε νξίδεηαη: ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε 

πξνβιεκάησλ θαη ζηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο νξζή ιεηηνπξγία 

φπσο απηή έρεη ζπκθσλεζεί θαη απαηηείηαη.  

ΝΑΗ   

2- Να θαηαηεζεέ Τπεχζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75)  φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχεη,,  ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη  φηη: 

ε εηαηξεέα Ϋρεη αλαπηχμεη, εθαξκφζεη θαη ζπληεξεέ χζηεκα ΓηαζθΪιηζεο Πνηφηεηαο, θαηΪ ηελ Τπ. 

Απφθαζε ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ/1348/2004 (ΦΔΚ 32/β΄ /16-1-2004)  

ΝΑΗ   

3- Να θαηαηεζνύλ Πηζηνπνηεηηθά ζε ηζρύ βΪζε πξνηχπσλ πνπ λα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ αλεμΪξηεην 

δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα Πηζηνπνέεζεο, ζην ζεκαηηθφ πεδέν ηεο δεηνχκελεο ππεξεζέαο, φπσο:  

Α) Πηζηνπνηεηηθφ Πνηφηεηαο παξνράο ησλ Τπεξεζηψλ ISO 9001  

Β) Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρεέξηζεο πνηφηεηαο Ηαηξηθψλ πζθεπψλ ISO 13845 

Γ )Πηζηνπνηεηηθφ Τγηεηλάο θαη ΑζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέα  ISO 45001 (πξψελ OHSAS 18001)  

Γ) Πηζηνπνηεηηθφ πζηάκαηνο Πεξηβαιινληηθάο Γηαρεέξηζεο ISO 14001  

Δ) Πηζηνπνηεηηθφ πζηάκαηνο Γηαρεέξηζεο ΑζθΪιεηαο Πιεξνθνξηψλ ISO 27001 

---- Σα μελόγισζζα έγγξαθα λα εέλαη επέζεκα κεηαθξαζκΫλα, ζηελ Διιεληθά γιψζζα. 

ΝΑΗ   

4- Να θαηαηεζνύλ πιάξε ζηνηρεέα γηα ηελ παξνπζέαζε ηεο εηαηξηθάο θπζηνγλσκέαο (profile) ηνπ 

ζπκκεηΫρνληνο, κε ηηο δηαρξνληθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθΪ φηη ζεσξεέηαη ρξάζηκν γηα ηε 

δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξέ ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. (Π.ρ. θαηΪινγνο 

θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ επηζθεπάο - ζπληάξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηάζεθαλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, κε 

αλαθνξΪ ηνπ αληέζηνηρνπ πνζνχ, ηεο εκεξνκελέαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ά ηδησηηθνχ παξαιάπηε)  

ΝΑΗ   

5- Να θαηαηεζεέ θαηΪινγνο ησλ εξγαζηψλ επηζθεπάο - ζπληάξεζεο, ζε έδηα κεραλάκαηα (ηνπ έδηνπ 

ηχπνπ) ησλ δεηνπκΫλσλ, πνπ εθηειΫζζεθαλ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, ζπλνδεπφκελνο απφ 

πηζηνπνηεηηθΪ νξζάο εθηΫιεζεο θαη νινθιάξσζεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ.  

ΑΠΑΡΑΒΑΣΟ ΟΡΟ: απφ ηνλ παξαπΪλσ θαηαηεζεηκΫλν θαηΪινγν ζα ιεθζνύλ ππόςε κόλν νη 

εξγαζέεο πνπ ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθΪ νξζάο εθηΫιεζεο θαη νινθιάξσζεο ησλ επηζθεπψλ 

– ζπληεξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα έδηα κεραλάκαηα (ηνπ έδηνπ ηχπνπ) ησλ δεηνπκΫλσλ: 

1..αμνληθφο ηνκνγξΪθνο  GE CT BRIGHTSPEED  (ID NO. H2068CT05)  

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

2.. αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PROTEUS XR/a   (ID No. H2068RAD06) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

3..αθηηλνινγηθφ κερΪλεκα GE  PRECISION RXI 32D REMOTE MIDTI  (ID NO. H2068RAD08) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

ΝΑΗ   

6- Να θαηαηεζεέ Τπεχζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75)  φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχεη,,  ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη  φηη: 

Α) ε εηαηξεέα ηνπο δηαζέηεη απόζεκα, γλήζησλ αληαιιαθηηθώλ, Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη ε 

Ϊκεζε θαη θαιχηεξε δπλαηά ιεηηνπξγέα ζηα ππφ ζπληάξεζε θαη ζηα ππφ επηζθεπά κεραλάκαηα θαη λα 

αλαγξΪθεηαη ε ρώξα πξνέιεπζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπο  

Β) ν θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο Ϋρεη δεζκεπζεέ απΫλαληέ ηνπο, γηα ηελ απξόζθνπηε παξνρή απζεληηθώλ 

αληαιιαθηηθώλ, γηα φιν ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.  

ΝΑΗ   

7- Να θαηαηεζεέ Τπεχζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75)  φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχεη,,  ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη  φηη: 

 ε εηαηξεέα Ϋρεη άξηζηε γλώζε ησλ κεραλεκΪησλ θαη δηαζΫηεη ηθαλφ αξηζκφ εμεηδηθεπκέλνπ 

έκπεηξνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ  

ΝΑΗ   

8- Να θαηαηεζεέ Ϋγγξαθν κε αλαθνξΪ ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ά ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, εέηε 

αλάθνπλ απεπζεέαο ζηελ επηρεέξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εέηε φρη, ηδέσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ 

Ϋιεγρν ηεο πνηφηεηαο  

ΝΑΗ   
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9- Να θαηαηεζεέ Ϋγγξαθν κε πεξηγξαθά ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κΫηξσλ πνπ ιακβΪλεη ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο πνηφηεηαο  
ΝΑΗ   

10- Να θαηαηεζεέ Ϋγγξαθν κε αλαθνξΪ ησλ κΫηξσλ πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο πνπ κπνξεέ λα 

εθαξκφδεη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο  
ΝΑΗ   

11- Να θαηαηεζεέ Γάισζε ζρεηηθΪ κε ηα κεραλάκαηα, ηηο εγθαηαζηΪζεηο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ 

πνπ δηαζΫηεη ν πΪξνρνο ππεξεζηψλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο  
ΝΑΗ   

12- Να θαηαηεζεέ  Γάισζε ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη  ν αθξηβάο  ρξφλνο αληαπφθξηζεο ηνπ 

ζπλεξγεένπ, ν νπνένο ζε θακηΪ πεξέπησζε δελ ζα μεπεξλΪ ηηο 48 ψξεο, κεηΪ ηελ ηειεθσληθά ά 

Ϋγγξαθε θιάζε καο, γηα ηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεζεέ ΔΚΣΑΚΣΗ ΔΠΙΚΔΤΗ ησλ κεραλεκΪησλ 

ΝΑΗ   

13- Να θαηαηεζεέ Τπεχζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75)  φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχεη,,  ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη  φηη: 

 Μεηά από θάζε είδνπο ζπληήξεζε, έιεγρν, ξύζκηζε, ή επηζθεπή πνπ ζα δηελεξγεέηαη απφ ηνπο 

ηερληθνχο ηεο εηαηξεέαο,  

Α) ζα εθδέδεηαη Γειηέν Δξγαζέαο Σερληθνχ, ζην νπνέν ζα αλαθΫξνληαη αλαιπηηθΪ ηα ζηνηρεέα ηνπ 

κεραλάκαηνο, νη εξγαζέεο πνπ Ϋρνπλ εθηειεζηεέ, ν ρξφλνο πνπ απαηηάζεθε, ηα αληαιιαθηηθΪ πνπ 

αληηθαηαζηΪζεθαλ θαζψο θαη ηηο εξγαζέεο πνπ ζα πξΫπεη λα γέλνπλ θαη ηα ηπρφλ αληαιιαθηηθΪ πνπ 

ρξάδνπλ αληηθαηΪζηαζεο  

Β) ην Γειηέν απηφ ζα ππνγξΪθεηαη απφ ηνλ ζπληεξεηά θαη ζα παξαδέδεηαη ζηελ Σερληθά Τπεξεζέα 

ηνπ Γ.Ν.Ε.  

ΝΑΗ   

14- Να θαηαηεζεέ Τπεχζπλε Γάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75)  φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχεη,,  ζηελ νπνέα ζα αλαγξΪθεηαη  φηη: 

Γεζκεχνληαη  φηη αλαιακβΪλνπλ  ηελ ππνρξΫσζε γηα ηελ απαξΫγθιηηε ηάξεζε ησλ δηαηΪμεσλ ηεο 

εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, δειαδά: θαηαβνιά ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, ηάξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξένπ, 

αζθαιηζηηθά θΪιπςε, φξνη πγηεηλάο θαη αζθΪιεηαο θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ, ησλ 

εξγαδνκΫλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ Ϋσο ηελ πιάξε  εθηΫιεζε ηνπ ππφ αλΪζεζε Ϋξγνπ θαη φηη 

επζχλεηαη απνθιεηζηηθΪ γηα θΪζε παξΪβαζε ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. 

ΝΑΗ   
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ελίδα 43 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ  

ΓΗΟΗΚΖΖ 6εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  

ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ «ΑΓΗΟ ΓΗΟΝΤΗΟ»  

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ-ΟΗΚ/ΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ                               

ΤΠΟΓ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 

Σαρ. Γ/λζε:  ΓατηΪλη Εαθχλζνπ Σ.Κ. 291 00  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηελ αλΪζεζε ηνπ Ϋξγνπ «Τπεξεζέεο επηζθεπάο θαη ζπληάξεζεο εμνπιηζκνύ Αθηηλνγξαθίαο»  

 γηα θΪιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν.Ε.,  γηα Ϋλα (1) Ϋηνο. (CPV  50421200-4)   (KAE  0887). 

Αλψηαηεο πξνυπνινγηζζεέζεο δαπΪλεο:  

(Δβδνκάληα Γχν ΥηιηΪδεο Δπηαθφζηα Ογδφληα Οθηψ επξψ θαη ΜεδΫλ ιεπηΪ)    72.788,00 € ζπκπ. Φ.Π.Α. 24% 

 

 

Σεο επηρεέξεζεο ………………………  

κε Ϋδξα………………….………..……  

Α.Φ.Μ. – Γ.Ο.Τ. :  …………….…….  

Σει:……………… ………………..…  

e-mail: …………………………….… 

 
 

ΠΙΝΑΚΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΣΟΙΥΔΙΩΝ  

Α/

Α 
Σχπνο κεραλάκαηνο 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ 

Πνζφ

ηεηα 

ΓαπΪλε 

πξν ΦΠΑ 
(νινγξΪθσο θαη 

αξηζκεηηθψο) 

Πνζνζηφ 

ΦΠΑ 

Αμέα ΦΠΑ 
(νινγξΪθσο θαη 

αξηζκεηηθψο) 

ΓαπΪλε ζπκπ  

ΦΠΑ 24% 
(νινγξΪθσο θαη 

αξηζκεηηθψο) 

1 

Παξνρά ππεξεζηψλ επηζθεπάο θαη 

ζπληάξεζεο ηνπ  αμνληθνχ ηνκνγξΪθνπ  GE 

CT BRIGHTSPEED  (ID NO. H2068CT05) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

ππεξεζέα 1 
….. € 

(…..επξψ) 
% 

….. € 

(…..επξψ) 

….. € 

 (…..επξψ) 

2 

Παξνρά ππεξεζηψλ επηζθεπάο θαη 

ζπληάξεζεο ηνπ  αθηηλνινγηθνχ 

κεραλάκαηνο  GE  PROTEUS XR/a   (ID 

No. H2068RAD06) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

ππεξεζέα 1 
….. € 

(…..επξψ) 
% 

….. € 

(…..επξψ) 

….. € 

 (…..επξψ) 

3 

Παξνρά ππεξεζηψλ επηζθεπάο θαη 

ζπληάξεζεο ηνπ  αθηηλνινγηθνχ 

κεραλάκαηνο  GE  PRECISION RXI 32D 

REMOTE MIDTI  (ID NO. H2068RAD08) 

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ GE  Healthcare 

ππεξεζέα 1 
….. € 

(…..επξψ) 
% 

….. € 

(…..επξψ) 

….. € 

 (…..επξψ) 

ΎΝΟΛΟ:  
….. € 

(…..επξψ) 
 

….. € 

(…..επξψ) 

….. € 

 (…..επξψ) 

 
ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά αλΪ κερΪλεκα πξν ΦΠΑ, πεξηιακβΪλνληαη:  

- ηα Ϋμνδα κεηαθέλεζεο θαη δηακνλάο ησλ ηερληθψλ ηεο εηαηξεέαο, ηα νπνέα ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ  

- ηα Ϋμνδα ηεο κεηαθνξΪο ηνπ απαξαέηεηνπ εμνπιηζκνχ  

- νπνηαδάπνηε Ϊιιε δαπΪλε, γηα ηελ πιάξε εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ,  φπσο πεξηγξΪθνληαη ζηα Παξαξηάκαηα ηεο παξνχζεο. 

- νη λφκηκεο θξαηάζεηο ππΫξ ηξέησλ θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε λφκηκε επηβΪξπλζε πνπ πξνβιΫπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο (Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ Ϊξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016) 

Δπέζεο ζηελ πξνζθεξφκελε ηηκά αλΪ κερΪλεκα πξν ΦΠΑ πεξηιακβΪλεηαη  θαη ε Δπαλνξζσηηθά πληάξεζε  

-- KΪιπςε (service) απεξηνξέζηνπ αξηζκνχ βιαβψλ (επαλνξζσηηθά ζπληάξεζε) γηα βιΪβεο νη νπνέεο ζα γλσζηνπνηνχληαη ζηελ 

εηαηξεέα εέηε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ επηζθΫςεσλ πξνιεπηηθάο ζπληάξεζεο εέηε θαηΪ ηα κεζνιαβνχληα δηαζηάκαηα κεηαμχ ησλ 

επηζθΫςεσλ. 

 

…………………………………………… 

(Σφπνο θαη εκεξνκελέα) 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ   (Ολνκαηεπψλπκν ππνγξαθφλησλ θαη ζθξαγέδα πξνκεζεπηά) 
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