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Υελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΑΞΡΧ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ ΜΕΦΑΝΡΣΡΧΝΡΧ 17 

Σόλθ ΥΑΞΡΥ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 83100 

Μωδικόσ ΟUTS EL412                                                                                                

Φθλζωωνο 2273-083150 

Φαξ  

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  promithion@1152.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροωορίεσ   επί τθσ διακιρυξθσ Α. Ξπακοφλασ 

Αρμόδιοσ  για  πλθροωορίεσ επί των τεχνικϊν 
προδιαγραωϊν 

 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.nosokomeiosamou.gov.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Οοςοκομείο Υάμου και ανικει ςτθν 2θ  ΧΣΕ Σειραιϊσ & Αιγαίου. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι  δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Φα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www. promitheus. gov. gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροωοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 

γ)    Σεραιτζρω πλθροωορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναωερκείςα διεφκυνςθ κακϊσ και από τθν    
διαδικτυακι διεφκυνςθ του Οοςοκομείου Υάμου https:// www.nosokomeiosamou.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

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

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει από το Γενικό Οοςοκομείο Υάμου και θ δαπάνθ τθσ κα βαρφνει τθν 
τον ΜΑΕ 1381 36.188,33 €  ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2021-2022.  

Για τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχει εκδοκεί θ απόωαςθσ ανάλθψθσ πολυετοφσ 
υποχρζωςθσ με αρικμό πρωτ. 19260/29-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΙΙ46907Π-ΦΙΔ  ), ςτον Μ.Α.Ε.1381 με δζςμευςθ ςτο 
οικείο Ξθτρϊο Δεςμεφςεων των πιςτϊςεων  με  α/α  11196/2021.                                                                                                                                                  

 

 

                                                           
1
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε  με  το άρκρου 16  του ν. 4782/2021 

http://www.nosokomeiosamou.gov.gr/
http://www.nosokomeiosamou.gov.gr/
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1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Σρομικεια «υλικϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ, πλαςτικϊν ςακουλϊν, 
χαρτικϊν για το ζτοσ 2021-2022».  
Φα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 39830000-9 , 39224300-1 , 19640000-4, 33771000-5. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ (ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ) προμικειασ υλικϊν κακαριότθτασ & 

ευπρεπιςμοφ,  πλαςτικϊν ςακουλϊν, χαρτικϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Οοςοκομείου Υάμου είναι  

36.188,33 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 17%. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

 ΦΞΘΞΑ 1 : «ΑΟΑΝΩΥΙΞΑ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 12.451,45 €  πλζον ΦΣΑ  γενικό 
ςφνολο 14.568,20 

 ΦΞΘΞΑ 2 : «ΕΤΓΑΝΕΙΑ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ», εκτιμϊμενθσ αξίασ 1.621,75 €  πλζον ΦΣΑ  γενικό ςφνολο 
1.897,44€. 

 ΦΞΘΞΑ 3 : «ΥΑΜΡΧΝΕΥ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  7.953,00 €  πλζον ΦΣΑ γενικό ςφνολο 9.305,01 €. 

 ΦΞΘΞΑ 4 : «ΧΑΤΦΙΜΑ», εκτιμϊμενθσ αξίασ  8.904,00€  πλζον ΦΣΑ γενικό ςφνολο 10.417,68 €. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 36.188,33 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 17 % . 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 12 μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραωι του ωυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ  Ι  
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμωζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςωοράσ, βάςει 
τιμισ  ανά τμιμα 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

 του ν. 4782/2021 (Α' 36/09.03.2021) “Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρωωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ 
τθσ άμυνασ και τθσ αςωάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία”  

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) 
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,2 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

                                                           
2
 Ξόνο εωόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςωυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ. τθσ 
με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόωαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόωαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

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

 Φθν υπϋ αρικμ. 24θ/24-11-2021, κζμα Απόωαςθ ΔΥ περί εγκρίςεωσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ με 

ΑΔΑ:9ΓΑ646907Π-Ο9Π. 

             Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςωορϊν είναι θ 20/12/2021  και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατωόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www. promitheus.gov.gr , 
αναλυτικά ωσ εξισ:  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ  

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΤΘΣΘΣ 
ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ ΤΟΥ 
ΕΣΘΔΘΣ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

 ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ  
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr,  

του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

30/11/2021 
20/12/2021 

και ϊρα 15:00  μ.μ. 

24/12/2021 

και ϊρα 10:00  π.μ. 

   

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α.Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό 
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν 
πλατωόρμα ΕΥΘΔΘΥ ζλαβε Υυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 144276 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράωου 
4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Θ Σροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμωωνα με το 
άρκρο 66 του Ο. 4412/2016 ςτθν κάτωκι εωθμερίδα: ςτθν  τοπικι εβδομαδιαία  εωθμερίδα  Υαμιακό Βιμα. 
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :  
www.nosokomeiosamou.gov.gr  

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τον ανάδοχο. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί ωορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςωαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ 
ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο 
Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ3  

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

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

 

                                                           
3
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://www.nosokomeiosamou.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Φα ζγγραωα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ – περίλθψθ ςφμβαςθσ  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Υφμβαςθσ *ΕΕΕΥ+ 

3. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροωορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά 
με τισ προδιαγραωζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροωοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατωόρμασ 
του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www. promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο  επτά (7)  θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςωορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, 
ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατωόρμα του ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία 
είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα παροχισ 
ςυμπλθρωματικϊν πλθροωοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 
οικονομικοφσ ωορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο4. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε 
με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν 
εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςωορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι 
ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροωοριϊν για 
τθν κατάρτιςθ των προςωορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

β) όταν τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ υωίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροωοριϊν ι των αλλαγϊν. 

ταν οι πρόςκετεσ πλθροωορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςωορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν5. 

2.1.4 Γλϊςςα6 

Φα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςωυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

                                                           
4
 Σρβλ τθν Χπουργικι Απόωαςθ με αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  ΦΕΚ Βϋ1924/2017 (άρκρο 14) 
5
 Σρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  

6
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, , όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019, όπωσ 

τροποποιικθκε  με  το άρκρου 34  παρ. 4 και 4Α του ν. 4782/2021. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και 
δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188)7. Φα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά 
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο.  

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάωραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραωα και δικαιολογθτικά εωαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ 

Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραωα 

ςυνοδεφονται από μετάωραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από τθ Ξεταωραςτικι 

Χπθρεςία του Χπουργείου Εξωτερικϊν, είτε από Δικθγόρο-μζλοσ ελλθνικοφ Δικθγορικοφ Υυλλόγου είτε από 

πτυχιοφχο μεταωραςτι του Φμιματοσ Πζνων Γλωςςϊν, Ξετάωραςθσ και Διερμθνείασ του Ιονίου 

Σανεπιςτθμίου είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραωο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά ωυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι 
ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ 
τφπουσ και ςχζδια μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάωραςθ 
ςτθν ελλθνικι  και χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραωα είναι 
καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ ιςτότοπουσ ωορζων πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ 
πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου και εωόςον ο οικονομικόσ ωορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ 
επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να είναι ευχερισ για τθν ανακζτουςα αρχι. 

Μάκε μορωισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ8 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράωων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ι χρθματοδοτικά 
ιδρφματα ι αςωαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περ. β’ και γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 
4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του   Ευρωπαϊκοφ 
Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 
από το Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο 
παρακατάκεςθσ  χρεογράωων ςτο Φαμείο Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που 
λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζωονται μετά από τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ 
οικονομικό ωορζα. 

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

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαωίου δεν εωαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με γραμμάτιο του 
Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων. 

                                                           
7
 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράωου και δικαιολογθτικοφ που αωορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορωι 

επικυρωμζνθσ ωωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραωο από το αρμόδιο Σροξενείο τθσ χϊρασ του 
προςωζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραωο με τθν ςωραγίδα ‘’Apostile” ςφμωωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. 
Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Μ.Σ.Δ. και 53 του Μϊδικα περί 
Δικθγόρων. 

8
 Σρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016 ϋ, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 21  του ν. 4782/2021, όπωσ τροποποιικθκε 

και αντικαταςτακθκε με  το άρκρου 21  του ν. 4782/2021 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ ωορείσ που ωζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

    2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ 
καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμωωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράωου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.9 

2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορωι10 για τθν υποβολι προςωοράσ11.  

3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.12    

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ13 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ ωορείσ (προςωζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, το ποςό τθσ οποίασ 
αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%  επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, του κάκε τμιματοσ,  ιτοι:      

ΤΜΘΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

ΦΞΘΞΑ 1 ΑΟΑΝΩΥΙΞΑ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ 249,03 

ΦΞΘΞΑ 2 ΕΤΓΑΝΕΙΑ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ   32,44 

ΦΞΘΞΑ 3 ΥΑΜΡΧΝΕΥ   159,06 

ΦΞΘΞΑ 4 ΧΑΤΦΙΜΑ                         178,08 

                                          ΥΧΟΡΝΑ      618,61 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςωοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ. 

                                                           
9
 Υτον βακμό που καλφπτονται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 

Σροςαρτιματοσ I τθσ ΥΔΥ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμωωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. επιωυλάςςουν 
για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμωωνίεσ 
μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιωυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ ωορείσ τθσ 
Ζνωςθσ. 

10
 Σρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

11
 που κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν ωορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εωόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμωωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016). 

12
 Σρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

13
 Σρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με  το άρκρου 21  του ν. 

4782/2021 
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςωοράσ, να ηθτά από τον προςωζροντα να παρατείνει, πριν 
τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν 
που ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ προςωορά οικονομικοφ ωορζα που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ από τα ζγγραωα τθσ 
ςφμβαςθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ 
οργάνου. Θ απόωαςθ απόρριψθσ τθσ προςωοράσ του προθγοφμενου εδαωίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόωαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτον ανάδοχο, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 21 του ν. 
4782/2021, ςτουσ λοιποφσ προςωζροντεσ μετά από: 

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοωανοφσ προςωυγισ ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ,  

ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ προςταςίασ 
ι τθν ζκδοςθ απόωαςθσ επ’ αυτϊν, 

γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 324 ζωσ 
327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εωόςον απαιτείται. 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζωεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε 
περίπτωςθ: 

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςωοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και 

β) απόρριψθσ τθσ προςωοράσ τουσ και εωόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοωανισ προςωυγι ι ζνδικο βοικθμα ι 

ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοωανοφσ προςωυγισ ι ενδίκων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει 

χϊρα παραίτθςθ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριωκεί αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςωζρων: 

α) αποςφρει τθν προςωορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροωορίεσ που αναωζρονται ςτα άρκρα 73, ζωσ 78 του ν 
4412/2016, ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ δικαιολογθτικά, ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, ι 

ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςωορά με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4782/2021, ι 

ςτ) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3,  4 και 5 του άρκρου 103, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν 14 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ15  

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

2.2.3.1.  Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ αποκλείουν ζναν οικονομικό ωορζα από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ όταν αποδεικνφουν, με τθν επαλικευςθ που προβλζπεται ςτα άρκρα 79 ζωσ 81 ι είναι 
γνωςτό ςτθν ανακζτουςα αρχι με άλλον τρόπο, ότι υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ, καταδικαςτικι 
απόωαςθ για ζνα από τα ακόλουκα εγκλιματα: 

                                                           
14

 Σρβλ άρκρο 103 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 43 του ν. 4782/2021. 
15

 Σρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017, όπωσ τροποποιικθκε και 
αντικαταςτάκθκε με το αρ. 22 του ν. 4782/2021. 
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Σοινικοφ Μϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

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

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

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

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

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορωζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόωαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), και τα 
εγκλιματα του άρκρου 323Α του Σοινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόωαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεωαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 
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Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτον 

Διευκφνοντα Υφμβουλο,  τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόωαςθ 

του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ζχει ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.  

Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαωίου αωορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Υυμβουλίου.   

Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαωίων αωορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, θ 

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

2.2.3.2. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οποιοςδιποτε οικονομικόσ 
ωορζασ, εάν θ ανακζτουςα αρχι: 

α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω  οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αωορά ςτθν καταβολι 
ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόωαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμωωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι 
νομοκεςία ι/και   

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο  οικονομικόσ ωορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του 
όςον αωορά τθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αωοροφν τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςωάλιςθ. 

Ρι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εωόςον δεν ζχουν καταςτεί 
λθξιπρόκεςμεσ ι εωόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

Υτθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ ωορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει                                                                                                                                       
καταωατικά ςτο ςχετικό ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) του άρκρου 79, ι 
άλλου αντίςτοιχου εντφπου ι διλωςθσ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αωορά ςτθν καταβολι ωόρων ι ειςωορϊν                                                                                                                                             
κοινωνικισ αςωάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

Oι περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 παφουν να εωαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ ωορζασ εκπλθρϊςει τισ ανωτζρω 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ ωόρουσ ι τισ ειςωορζσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ που οωείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ 
διακανονιςμοφ. 

2.2.3.3. Δεν απαιτείται. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
ωορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει  ακετιςει 
τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν  παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201616, περί αρχϊν που 
εωαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

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

                                                           
16

 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ ωορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράωου 4 του άρκρου 73. Σρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 
107 περ. 1 του ν. 4497/2017, όπωσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22  περ. 4 του ν. 4782/2021. 
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γ) εάν, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν κυρϊςεων και 
άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποδείξει ότι διακζτει επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που 
οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ ωορζασ ςυνιψε ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με 
ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

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

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν ωορζων 
κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 48, περί 
προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθωίων ι προςωερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα, 

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται κατ’ εωαρμογι του άρκρου 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Υφμβαςθσ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

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

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόωαςθ, αυτι 
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό γεγονόσ. 17 

2.2.3.5. Ματά παρζκκλιςθ όςων ορίηονται ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 4 του  άρκρου 22 του ν. 4782/2021, ο 
οικονομικόσ ωορζασ, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων  που αναωζρονται ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 22 του ν. 4782/2021, δφναται να μθν αποκλείεται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ ζχει αποδειχκεί 
ότι ο εν λόγω ωορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.6. Υε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ 
αποκλείεται, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε 
κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 22 του ν. 4782/2021. 

Υε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ ωορζασ 
αποκλείεται, όταν αποδειχκεί ότι  βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν  είτε  κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 22 του ν. 4782/2021. 

2.2.3.7. Ρποιοςδιποτε οικονομικόσ ωορζασ εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναωζρονται ςτθν παρ. 
2.2.3.1. και ςτθν παρ. 2.2.3.4., εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία, προκειμζνου να 
αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο 
ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ ωορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ ωορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει 
αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα 
γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, 

                                                           
17

 Σρβλ. παράγραωο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.Επίςθσ, πρβλ. 
υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραωο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Μ8ΡΠΦΒ-09Β) ςχετικά με τθν απόωαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Ρκτωβρίου 
2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017, όπωσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 22  παρ. 10 του ν. 4782/2021. 
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και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποωυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. 

Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα 
και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, 
γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό ωορζα το ςκεπτικό τθσ απόωαςθσ αυτισ. 

Ρικονομικόσ ωορζασ που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόωαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται 
βάςει τθσ παροφςασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόωαςθ ςτο κράτοσ 
μζλοσ ςτο  οποίο ιςχφει θ απόωαςθ.      

2.2.3.8.  Ρ  οικονομικόσ ωορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόωαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 23 του ν. 4782/2021, ποινι 
οριηόντιου αποκλειςμοφ, αποκλείεται  από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ18  

Ρι οικονομικοί ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναωι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

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

Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμωωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα.  

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ19  

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

ςον αωορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ  δθλϊνουν ότι  διακζτουν / παρζχουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν  
για τισ τρεισ τελευταίεσ δθμοςιευμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019) κατ’ ελάχιςτο όριο ίςο με το 
100%, τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ                                                                                                                              

αρικμόσ ετϊν (.............) μζςοσ γενικόσ κφκλοσ εργαςιϊν (.............) νόμιςμα (.............)                                                                   

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

ςον αωορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι 
οικονομικοί ωορείσ  απαιτείται να ζχουν εκτελζςει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ (2018,  2019, 
2020) ςυναωοφσ αντικειμζνου ςυμβάςεων (παράδοςθ όμοιων ειδϊν), τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί ωορείσ δεν απαιτείται να διακζτουν 
πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

                                                           
18

 Σρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 
19

 Σρβλ. Σαράρτθμα XI Σροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
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2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων20   

ςον αωορά ςτα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 
του άρκρου 75, περί κριτθρίων επιλογισ, και τα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
που προβλζπονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 75, ζνασ οικονομικόσ ωορζασ μπορεί, να ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ ωφςθσ των δεςμϊν του με αυτοφσ.  ςον αωορά ςτα 
κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν  περ.  
ςτ’ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ του Σροςαρτιματοσ Α’ ι με τθν επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί ωορείσ μποροφν να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, μόνο εάν οι τελευταίοι 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Αν ο οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, αποδεικνφει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, ιδίωσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτόν. Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει, ςφμωωνα με τα 
άρκρα 79, περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Υφμβαςθσ, 80, περί αποδεικτικϊν μζςων και 81, περί 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis), αν οι ωορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται 
να ςτθριχκεί ο οικονομικόσ ωορζασ, πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με τα άρκρα 73, περί λόγων αποκλειςμοφ και 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ 
ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τον οικονομικό ωορζα να αντικαταςτιςει 
ζναν ωορζα που δεν πλθροί ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ των 
παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 και του άρκρου 74. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από τον οικονομικό 
ωορζα τθν αντικατάςταςθ ωορζα για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4του άρκρου 73 και 
του άρκρου 74.                                                             

ταν ο οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων όςον αωορά ςτα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτεί ο 
οικονομικόσ ωορζασ και αυτοί οι ωορείσ, να είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ιδίουσ όρουσ, μία ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, όπωσ αναωζρεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 19, περί 
οικονομικϊν ωορζων, μπορεί να ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων ωορζων. 

Θ αντικατάςταςθ του ωορζα, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται ο οικονομικόσ ωορζασ που δεν πλθροί 
ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίον ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74, γίνεται 
κατόπιν πρόςκλθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι προσ τον οικονομικό ωορζα, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ ςτον οικονομικό ωορζα, για κάκε τρίτο ςτισ ικανότθτεσ του 
οποίου ςτθρίηεται, ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. Ρ ωορζασ με τον οποίο 
αντικακίςταται ο ωορζασ του προθγοφμενου εδαωίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςωζροντεσ οικονομικοί ωορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράωων 2.2.4, 
2.2.5,  2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςωοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 του ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του 
ν. 4782/2021,  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), ςφμωωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Σαράρτθμα I, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Φο ΕΕΕΥ21 καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςωζροντεσ οικονομικοφσ ωορείσ ςφμωωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Σαραρτιματοσ II.22  

                                                           
20

 Σρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 26 του ν. 4782/2021. 
21

 Φο ΕΕΕΥ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Ξζρθ: Ξζροσ Ι Σλθροωορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Ξζροσ ΙΙ Σλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα, Ξζροσ ΙΙΙ Μριτιρια αποκλειςμοφ, Ξζροσ IV Μριτιρια 
Επιλογισ, Ξζροσ VI Φελικζσ δθλϊςεισ.  

22
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςωζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ). 
Ξπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ του ΕΥΘΔΘΥ www.promitheus.gov.gr Σρβλ και το Διορκωτικό 
(Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Μανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για 
τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Σρομικειασ , με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά 
ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ Μανονιςμοφ, Ξπορείτ       

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ματά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) του άρκρου 79, όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 28 του ν. 4782/2021, είναι δυνατι, με μόνθ τθν υπογραωι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του 
οικονομικοφ ωορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναωζρονται ςτθν παρ. 1 του 
άρκρου 73 για το ςφνολο των ωυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ ωορζα για τθν εωαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον 
χρόνο υποβολισ τθσ προςωοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο ωυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό ωορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Φο ΕΕΕΥ ωζρει υπογραωι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ ι αιτιςεισ ςυμμετοχισ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ 
υπογραωισ του ΕΕΕΥ και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ 
ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΥ, ο οικονομικόσ ωορζασ αποςφρει 
τθν προςωορά του, χωρίσ να απαιτείται απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Υτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν 
υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΥ.». 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςωοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο 
Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα23  

Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν ωορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράωουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται: α) κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ 
ενδιαωζροντοσ ι τθσ προςωοράσ, με τθν υποβολι του ΕΕΕΥ, β) κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του 
άρκρου 80 και γ) κατά τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτθν περ. γ’ τθσ 
παρ. 3 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ24. 

Υτθν περίπτωςθ που προςωζρων οικονομικόσ ωορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
ωορζων, ςφμωωνα με τθν παράγραωό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι ωορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται 
υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά 
περίπτωςθ (παράγραωοι 2.2. 5 και 2.2.6 )25. 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν ωορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εωόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ 
των παραγράωων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Ρι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και 
ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναωείσ 
πλθροωορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό ωάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράωων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ)  

Ρι οικονομικοί ωορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει 
ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν26. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

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

                                                           
23

 Σρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 29 του ν. 4782/2021. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει 
από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν 
απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν ωορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά 
μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

24
 Σρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 44 του ν. 4782/2021. 

25
 Σρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 26 του ν. 4782/2021. 

26
 Σρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021. 
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν27. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράωου 2.2.3 οι προςωζροντεσ 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά.28 

α) για τθν παράγραωο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραωο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του29. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αωορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ ωορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναωερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραωο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράωουσ 2.2.3.2  και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι 
του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν 
περίπτωςθ που δεν αναωζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του30 . 

Υυγκεκριμζνα για τουσ οικονομικοφσ ωορείσ, που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, για τθν παράγραωο 
2.2.3.4 (β)  κατακζτουν το ενιαίο πιςτοποιθτικό δικαςτικισ ωερεγγυότθτασ, που αωορά τόςο Οομικά όςο και 
Φυςικά Σρόςωπα, για τθν ζκδοςθ του οποίου αρμόδιο είναι το εκάςτοτε Σρωτοδικείο. 

Επιπλζον προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναωορικά με τουσ οργανιςμοφσ 
κοινωνικισ αςωάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα 
αωορά Ρργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςωάλιςθσ) ςτου οποίουσ οωείλει να καταβάλει ειςωορζσ+.  

Αν το κράτοσ μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραωο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1, ςτισ 
περ. α’και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό 
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ. 

                                                           
27

 Σρβ. παράγραωο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 
ν. 4605/2019. 

28
 Υχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράωων εγγράωων ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραωα δθμοςίων εγγράωων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράωων των δθμοςίων 

εγγράωων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Υθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ 
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υωίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράωων. 

 2. Απλά αντίγραωα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράωων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα εγγράωων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από 
δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων (Ο4194/2013). Υθμειϊνεται ότι δεν κίγονται 
και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράωων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι 
οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Υφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμωωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι ωωτοαντίγραωα από αντίγραωα ιδιωτικϊν εγγράωων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από 

δικθγόρο, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων (Ο 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
ωωτοαντίγραωα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράωων ωζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ περίπτωςθσ α' 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Σρωτότυπα ζγγραωα και επικυρωμζνα αντίγραωα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραωα των δικαιολογθτικϊν εγγράωων, εωόςον 

υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
29

 Σρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

30
 Σρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναωζρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα ζγγραωα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ ι ότι τα ζγγραωα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1, ςτισ περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 και ςτθν περ. β’ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου 
πιςτοποιθτικϊν(e-Certis) του άρκρου 81.                                                                                                                                                                                

γ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ 
ωορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραωο λόγοι αποκλειςμοφ. 

δ)  για τθν παράγραωο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςωζροντοσ οικονομικοφ ωορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί 
ςε βάροσ του απόωαςθ αποκλειςμοφ, ςφμωωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με 
το άρκρο 23 του ν. 4782/2021. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Α’, με το οποίο να πιςτοποιοφνται θ εγγραωι τουσ ςε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ. 

Υτθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραωο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαωερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράωου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροωικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Ρργανιςμοφ Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράωου 2.2.5 οι 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν οικονομικζσ καταςτάςεισ ι αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων των 
τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων (2017, 2018, 2019) ςε περίπτωςθ που θ δθμοςίευςθ αυτϊν 
απαιτείται από τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ ωορζα ι διλωςθ περί του ςυνολικοφ 
φψουσ του κφκλου εργαςιϊν για τισ τελευταίεσ τρεισ (3) διαχειριςτικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019), ςε 
περίπτωςθ μθ υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ οικονομικϊν καταςτάςεων. Υε περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που 
δραςτθριοποιοφνται για μικρότερο χρονικό διάςτθμα, υποβάλλουν αποςπάςματα  οικονομικϊν 
καταςτάςεων ι διλωςθ, ςφμωωνα με τα προαναωερκζντα, για το εν λόγω χρονικό διάςτθμα .  

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

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράωου 2.2.6 οι οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν 
Ματάλογο παραδόςεων, ςε Χπθρεςίεσ του Δθμοςίου (θμεδαπισ ι αλλοδαπισ), αλλά και ςε ιδιϊτεσ  που 
πραγματοποιικθκαν  τθν τελευταία τριετία (2018, 2019, 2020) ιδίων με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Υτον κατάλογο αυτό κα αναωζρονται οι ποςότθτεσ τθσ κάκε παράδοςθσ, θ αντίςτοιχθ προςωερκείςα τιμι και 
θ θμερομθνία παράδοςθσ.  

Θ παράδοςθ ομοειδϊν ειδϊν αποδεικνφεται με τθν κατάκεςθ: 

 εάν μεν, ο αποδζκτθσ είναι Δθμόςια Αρχι, με αντίγραωα ςυμβάςεων, πρωτόκολλα  παραλαβισ από 
τθν αρμόδια αρχι ι βεβαίωςθ περί εκτζλεςθσ (ολικά ι μερικά) τθσ ςφμβαςθσ. 

 εάν δε, ο αποδζκτθσ είναι Ιδιωτικόσ Φορζασ, είτε με αντίγραωα από επίςθμα παραςτατικά πϊλθςθσ 
(Δελτίο Αποςτολισ - Φιμολόγιο) είτε με βεβαίωςθ του αγοραςτι.  

Αν θ επιχείρθςθ λειτουργεί για χρόνο μικρότερο τθσ τριετίασ, ο οικονομικόσ ωορζασ κα υποβάλλει ανάλογα 
τα ανωτζρω δικαιολογθτικά για όςο χρόνο λειτουργεί. 
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρωωςισ τουσ με πρότυπα διαςωάλιςθσ ποιότθτασ  τθσ παραγράωου 2.2.7,  οι 
οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν αντίγραωο του πιςτοποιθτικοφ ISO 22000   που ζχει εκδοκεί ι κεωρθκεί 
από αρμόδιουσ οργανιςμοφσ  ι ιςοδφναμο αυτοφ.  

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ ωορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ 
ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 31.  Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραωα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με 
τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου 
ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εωόςον αυτι προκφπτει 
από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εωόςον 
ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραωα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορωι του οικονομικοφ ωορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ 
διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί ωορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραωα, και εωόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ ωορζα. 

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

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

Β.7. Ρι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ32 που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορωϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραωισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ.  

Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναωζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραωι των εν λόγω 
οικονομικϊν ωορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

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

Ρι οικονομικοί ωορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναωζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραωισ τουσ.  

Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμωωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

                                                           
31

 Σρβλ. παράγραωο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 
ν. 4605/2019.  

32
 Σρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ ωορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων ωορζων, 
ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραωθ δζςμευςθ των ωορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.33 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ34  

Μριτιριο ανάκεςθσ  τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 
αποκλειςτικά βάςει τιμισ.  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι προςωορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Σαράρτθμα  Ι τθσ Διακιρυξθσ, για το 
ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ ανά είδοσ /τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςωορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν ωορζων υποβάλλει κοινι προςωορά, θ οποία υπογράωεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςωορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Ρι προςωορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαωερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα 
διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό ωάκελο, ςφμωωνα με τα αναωερόμενα ςτον ν.4412/2016, 
ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόωαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαωερόμενοι οικονομικοί ωορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι που υποςτθρίηεται από 
εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο 
οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόωαςθ 2009/767/ΕΜ και 
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραωοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι 
πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραωισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.  
 
2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςωοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόωαςθσ. 
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςωοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα αρχι 
κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.35 
 
2.4.2.3. Ρι οικονομικοί ωορείσ υποβάλλουν με τθν προςωορά τουσ τα ακόλουκα:  

                                                           
33

 Σρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμωωνθτικό 
μεταξφ προςωζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 

34    Σρβλ άρκρο 86 παρ. 1, όπωσ τροποποιικθκε και αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 30 του ν. 4782/2021  και τυποποιθμζνο 
ζντυπο 2    Σαραρτιματοσ II (Σροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

35
 Σρβλ. άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του ν. 4782/2021 
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(α) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςωορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςωορά  ςφμωωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)ωάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςωορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςωορά του οικονομικοφ ωορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςωζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςωοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα36, ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16. Εωόςον ζνασ οικονομικόσ ωορζασ χαρακτθρίηει πλθροωορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναωζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου 
ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροωορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςωερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςωορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςωοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Ρι οικονομικοί ωορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςωορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ 
αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ ωόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράωοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςωζροντα.  Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ ωορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)ωακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράωεται παρακάτω: 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ ωορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από 
αυτόν θλεκτρονικά ςε μορωι αρχείων τφπου.pdf και εωόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, ωζρουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων 
πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραωισ , με τθν επιωφλαξθ των 
αναωερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραωο τθσ παραγράωου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ ωορείσ. 

Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςωοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό ωορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςωορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραωα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά 
τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν. 2690/1999 (Α’ 45), είτε και ςε απλι ωωτοτυπία, εωόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία ωζρει υπογραωι 
μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.37 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν 
προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό ωορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορωι και ςε 
ςωραγιςμζνο ωάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςωοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε 
πρωτότυπθ μορωι ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ 
Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραωα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ ωορείσ και δεν ωζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραωα που 
ωζρουν τθ Υωραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορωι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά 
τα οποία ωζρουν θλεκτρονικι υπογραωι, τα ΦΕΜ, τα τεχνικά ωυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 
4250/2014 ότι οι ωορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραωα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςωζροντεσ και υποψιωιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορωι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

                                                           
36

 Σρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναωερκείςασ υπουργικισ απόωαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017.  
37

 Σρβλ. άρκρο 92 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 8 περ. β’ του ν. 4605/2019, τροποποιικθκε με 
το άρκρο 56 παρ. 4  του ν. 4609/2019 και όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 34 του ν. 4782/2021   
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οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι 
διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.38 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςωερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν39:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Υφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ)  του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και 

 β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016 κακϊσ και πρόςκετα 
ζγγραωα, όπωσ κακορίηει θ οικεία διακιρυξθσ. 

Ρι προςωζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορωι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Σαράρτθμα  ΙΙ ).  

Ρι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, με 
ευκφνθ του οικονομικοφ ωορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςωράγιςθσ των προςωορϊν 
που ορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ θ προςωορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν ωορζων που υποβάλλουν κοινι προςωορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΥ για κάκε 
οικονομικό ωορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ,  πλθν τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.4.3.2  Τεχνικι προςφορά 

H τεχνικι  προςωορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραωζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι με το κεωάλαιο “Απαιτιςεισ-Φεχνικζσ Σροδιαγραωζσ” του Σαραρτιματοσ  Ι  τθσ 
Διακιρυξθσ,  περιγράωοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραωζσ πλθροφνται. 
Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των 
προςωερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμωωνα με τα αναλυτικϊσ αναωερόμενα ςτο ωσ 
άνω Σαράρτθμα40  

Υυγκεκριμζνα, θ Τεχνικι Ρροςφορά κα πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

 Ρι  προςωζροντεσ απαραιτιτωσ, κα ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό Φφλλο Συμμόρφωςθσ, ψθωιακά 
υπογεγραμμζνο, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus. gov. gr του ΕΥΘΔΘΥ και ςυγκεκριμζνα τισ 
ςτιλεσ «Απάντθςθ» και «Σαραπομπι». Υτθ ςτιλθ παραπομπι κα πρζπει να αναγράωεται με 
ςαωινεια (π.χ. αρικμόσ ενότθτασ ι ςελίδασ ι ςυνθμμζνα αρχεία) το ςθμείο ςτο κυρίωσ κείμενο τθσ 
τεχνικισ προςφοράσ που περιγράωονται λεπτομερϊσ και επαρκϊσ οι απαντιςεισ τθσ εταιρίασ. 

 Εωόςον οι τεχνικζσ προδιαγραωζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
ωόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςωζρων επιςυνάπτει ψθωιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τθν ΦΕΧΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ του). 

 Απαραίτθτο ςτοιχείο τθσ τεχνικισ προςωοράσ κα είναι ο «πίνακασ ςυμμόρωωςθσ - τεκμθρίωςθσ» τθσ 

θλεκτρονικισ πλατωόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ , ψθωιακά υπογεγραμμζνο από τον προςωζροντα, ςτο οποίο 
κα απαντϊνται μία προσ μία και με τθν ίδια ςειρά όλεσ οι προδιαγραωζσ  τθσ παροφςθσ. Σροςωορζσ 

οι οποίεσ κα απαντοφν μονολεκτικά, χωρίσ τεκμθρίωςθ και παραπομπζσ κα απορρίπτονται. 

 Ζτςι, ςτον (υπό) ωάκελο «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ - Φεχνικι Σροςωορά», υποβάλλεται 

θλεκτρονικά πλιρθσ τεχνικι περιγραωι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ - παραπομπι  

τόςο με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ και τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, θ οποία κα ωζρει και 

ψθωιακι υπογραωι. Σροσ τοφτο ςυντάςςεται και υποβάλλεται ψθωιακά υπογεγραμμζνοσ ο 

ΣΙΟΑΜΑΥ  ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘΥ. 

                                                           
38

 Υε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςωορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςωορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράωεται ςτο περιεχόμενο του 
υποωακζλου οικονομικισ προςωοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

39
 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 35 του ν. 4782/2021   

40
 Σρβλ άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 36 του ν. 4782/2021   

http://www.promitheus/
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                                                      ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ 

        Για να τεκμθριωκεί θ ςυμωωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ που προβλζπονται ςτο Σαράρτθμα  

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί από τον υποψιωιο ανάδοχο ςχετικόσ «Σίνακασ 

Υυμμόρωωςθσ» ςυμπλθρωμζνοσ ςφμωωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο 

υποψιωιοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει. 

         Ρ Σίνακασ Υυμμόρωωςθσ δφναται να διακζτει τθν εξισ ενδεικτικι μορωι και κα ςυμπλθρωκεί 
μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ του Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ. : 

 Επεξιγθςθ των ςτθλϊν των πινάκων: 

 1. Υτιλθ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ 

 Υτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ περιγράωονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι 
επεξθγιςεισ, για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ. 

 2. Υτιλθ ΑΡΑΙΤΘΣΘ 

 Υτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ζχουν ςυμπλθρωκεί: 

 - Θ λζξθ “ΟΑΙ”, που ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι είναι υποχρεωτικι για τον προμθκευτι. 
Για τισ περιπτϊςεισ όπου υπάρχει «ΟΑΙ» ςε τίτλο απαιτιςεων ο οποίοσ αναλφεται ςε επιμζρουσ   
χαρακτθριςτικά κεωρείται ότι θ απαίτθςθ περιλαμβάνει όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά και πρζπει 
να δοκεί  απάντθςθ για το κακζνα χωριςτά. Θ ςυγκεκριμζνθ   επιςιμανςθ δεν ιςχφει όταν υπάρχει 
επιμζρουσ ανάλυςθ για τθν απαίτθςθ του κάκε ειδικοφ χαρακτθριςτικοφ. 

 3. Υτιλθ ΑΡΑΝΤΘΣΘ 

 Υτα κελιά τθσ ςτιλθσ αυτισ ςθμειϊνεται υποχρεωτικά θ απάντθςθ του προμθκευτι που κα ζχει: 

 - Φθν ζνδειξθ “ΟΑΙ” εάν από τθν προςωορά πλθροφται θ αντίςτοιχθ προδιαγραωι  ι  αναλαμβάνεται     
θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ ι τθν ζνδειξθ “ΡΧΙ” ςε αντίκετθ περίπτωςθ. 

 4. Υτιλθ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

 Υτθ ςτιλθ αυτι αναγράωονται υποχρεωτικά οι παραπομπζσ ανά κελί, ςε άλλα  ςθμεία  τθσ   
προςωοράσ, τεχνικά ωυλλάδια, εγχειρίδια ι ωωτοτυπίεσ τμθμάτων τουσ, δθμοςιεφματα κ.λ.π. από τα   
οποία   τεκμθριϊνονται και αιτιολογοφνται πλιρωσ οι απαντιςεισ τθσ προθγοφμενθσ ςτιλθσ τθσ 
προςωοράσ. Ανάλογα ωαίνεται οτιδιποτε άλλο ηθτείται από τθν Χπθρεςία (Βεβαίωςθ, μελζτθ, 
διλωςθ ,πρόγραμμα πιςτοποίθςθ κ.λ.π.). Επιςθμαίνεται ότι απλι κατάωαςθ ι επεξιγθςθ δεν 
αποτελεί απόδειξθ εκπλιρωςθσ τθσ  προδιαγραωισ και θ επιτροπι αξιολόγθςθσ κατά τθν κρίςθ τθσ 
μπορεί να τθ δεχκεί ι όχι. Ρι παραπομπζσ κα γίνονται ςε ςυγκεκριμζνθ ςελίδα ι ςελίδεσ τθσ τεχνικισ 
προςωοράσ. Γενικζσ αναωορζσ ι αςαωείσ παραπομπζσ δφναται να αποτελζςουν λόγο απόρριψθσ τθσ 
προςωοράσ. Φονίηεται ότι είναι υποχρεωτικι   θ  απάντθςθ και θ αντίςτοιχθ παραπομπι, ςε όλα τα 
ςθμεία των πινάκων και θ παροχι όλων των  πλθροωοριϊν που ηθτοφνται. 

                                              ΡΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ  
                                     ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΦΟΜΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΘΣΘ ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΡΑΑΡΟΜΡΘ 

1. ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ    

1.1 Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ 
υδροδιαλυτόσ μθ ανακυκλωμζνοσ 120 γραμ. με απόκλιςθ  
ςυν-πλθν   20 γραμμάρια 

ΟΑΙ   

2. ΧΕΙΟΡΕΤΣΕΤΕΣ    

2.1 Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ 
υδροδιαλυτόσ μθ ανακυκλωμζνοσ 220 γραμ.  , με απόκλιςθ  
ςυν-πλθν   20 γραμμάρια Διαςτάςεων 21x25 cm 
τουλάχιςτον). 

ΟΑΙ   
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3. ΚΕΜΟΣΑΡΟΥΝΟ 

3.1 Οα περιζχει ενυδατικοφσ και αναλιπαντικουσ 

παράγοντεσ του δζρματοσ. Οα ζχει ουδζτερο ph 5,5-7 και να 

είναι δερματολογικά ελεγμζνο (ξθροδερμίεσ θ 

ερεκιςμοφσ).Ματάλλθλο για ςυχνι χριςθ. Οα περιζχει 

επιπρόςκετα μια θ περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν ςυντθρθτικά 

ςυςτατικά για τθ μθ ανάπτυξθ μικροβίων, όπωσ αυτά 

χαρακτθρίηονται ςτο ΦΕΜ  329, τεφχοσ δεφτερο 21/4/1997 

ΜΧΑ  6α/οικ., 3320 παράρτθμα vi (εκτόσ triclosan). Οα ζχει 

άδεια ςαν απορρυπαντικό χεριϊν (απαιτείται θ καταχϊρθςθ 

ςτο ΓΧΜ) θ οποία να προςκομιςτεί ςτθν τεχνικι προςωορά. 

Οα αναωζρονται ςαωϊσ τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν 

ετικζτα του(ςτα ελλθνικά) και να κατατεκοφν 1 (ζνα) δείγμα 

1 λίτρου. Οα προςκομιςτεί τεχνικό ωυλλάδιο και δελτίο 

αςωάλειασ. 

ΟΑΙ   

4.ΧΛΩΙΝΘ    

4.1  H οικιακι χλωρίνθ κα πρζπει : 

 Οα ζχει άδεια από τον ΕΡΦ και να ζχει ςυγκζντρωςθ 
ενεργοφ χλωρίου 4,5-5% 

 

ΟΑΙ 

  

4.2    H ςυςκευαςία να είναι των 2 λίτρων και περιςςότερο. 
Οα ςυνοδεφεται από δοςομετρθτζσ .   

 

ΟΑΙ 

  

4.3  Θ ςυγκεκριμζνθ χλωρίνθ κα χρθςιμοποιείται για τθν 
διεργαςία τθσ χθμικισ αποςτείρωςθσ των  μθχανθμάτων τθσ 
ΞΦΟ. ςτθ ΞΕΘ, Χειρουργείο ςτα πλυντιρια ροφχων, 
μαγειρείο. 

 

 

      ΟΑΙ 

  

5. ΑΡΟΙΡΑΝΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ΣΕ ΜΟΦΘ ΣΚΟΝΘΣ    

5.1 Οα είναι ειδικά για προγράμματα πλφςθσ 
νοςοκομειακοφ ιματιςμοφ και ιματιςμοφ χειρουργείου 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των πράςινων). 

ΟΑΙ   

5.2. Οα είναι ςαωϊσ κατάλλθλο για τθ διάλυςθ δφςκολων 
ςωματικϊν λεκζδων και να ςυνοδεφεται από προγράμματα 
διάλυςθσ λεκζδων από ωάρμακα. 

ΟΑΙ   

5.3 Οα μθν περιζχει αρϊματα, αλλά να προςδίδει αίςκθςθ 
ωρεςκάδασ και κακαριότθτασ μετά τθν πλφςθ 

ΟΑΙ   

5.4 Οα είναι απόλυτα ελεγχόμενου αωριςμοφ. ΟΑΙ   

5.5 Οα περιζχει ςάπωνεσ – μθ ιονικά ταςιενεργά και να 
ελζγχει τθ ςκλθρότθτα του νεροφ (αποτροπι 
γκριηαρίςματοσ). 

ΟΑΙ   

5.6 Οα ελζγχει τθν περιεκτικότθτα ςιδιρου ςτο νερό 
(αποτροπι γκριηαρίςματοσ. 

ΟΑΙ   

5.7 Οα τθρεί τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ περί 
διαςπαςιμότθτασ. 

ΟΑΙ   

5.8 Ρ προμθκευτισ να διακζτει το κατάλλθλο τεχνικό τμιμα 
υποςτιριξθσ που ςε ςυνεργαςία με το Οοςοκομείο να 
υποδεικνφει  τρόπουσ και λφςεισ προβλθμάτων και να δϊςει 
γραπτϊσ προτεινόμενεσ ωόρμουλεσ πλφςθσ ανάλογα με τον 
ιματιςμό (αίμα, ςωματικοί λεκζδεσ, τροωζσ κ.λπ.) 

 

 

 

ΟΑΙ 
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5.9 Ρ προμθκευτισ να αναλάβει τθν υποχρζωςθ επίδειξθσ 
δοκιμαςτικϊν πλφςεων 

 

ΟΑΙ 

  

5.10 Ρ προςωζρων υποχρεοφται επί ποινι απόρριψθσ να 
αναωζρει ςαωϊσ τθν ποςότθτα απορρυπαντικοφ που 
απαιτείται ανά κιλό ροφχων πλφςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται 
θ καλφτερθ κακαριότθτα για πολφ λερωμζνο ιματιςμό. 
Επίςθσ υποχρεοφται να προςκομίςει δείγμα του 
προςωερόμενου απορρυπαντικοφ το οποίο κα δοκιμαςτεί 
και κα αξιολογθκεί. Φονίηεται ότι θ προςωορά κα 
απορρίπτεται εάν με τθν ποςότθτα απορρυπαντικοφ που 
αναωζρεται ότι απαιτείται για να πλυκεί ζνα κιλό ροφχα δεν 
επιτυγχάνεται το επικυμθτό αποτζλεςμα. 

 

 

 

 

 

ΟΑΙ 

  

5.11 Οα διατίκενται δοςομετρθτζσ για το 
απορρυπαντικό 

ΟΑΙ   

6. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ    

6.1  Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί  από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ με κολλιςεισ από κερμοκολλθτικι μζκοδο 
υψθλισ αντοχισ. Θα ζχει ςχιμα ορκογϊνιο με πτυχωτζσ 
πλευρζσ αναδίπλωςθσ. 

Διαςτάςεισ: α)65-85 cm  περίπου.  Φυποποιθμζνθ 
ςυςκευαςία με ενδείξεισ που αναωζρουν όλα τα επιμζρουσ 
χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ  τθν προζλευςθ   και τισ 
προδιαγραωζσ του είδουσ. Οα προςκομιςτεί ζνα δείγμα. 

ΟΑΙ   

7. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ    

7.1 Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί  από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ με κολλιςεισ από κερμοκολλθτικι μζκοδο 
υψθλισ αντοχισ. Θα ζχει ςχιμα ορκογϊνιο με πτυχωτζσ 
πλευρζσ αναδίπλωςθσ. Διαςτάςεισ:  80-110cm  περίπου 
Φυποποιθμζνθ ςυςκευαςία με ενδείξεισ που αναωζρουν όλα 
τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ  τθν προζλευςθ   
και τισ προδιαγραωζσ του είδουσ. Οα προςκομιςτεί ζνα 
δείγμα. 

   

8.ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΒΑΕΩΣ 
ΤΥΡΟΥ 80Χ110 CM ΡΕΙΡΟΥ 

   

8.1 Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί βαρζωσ τφπου υψθλισ 
πυκνότθτασ με κολλιςεισ από κερμοκολλθτικι μζκοδο 
υψθλισ αντοχισ. Θα ζχει ςχιμα ορκογϊνιο με πτυχωτζσ 
πλευρζσ αναδίπλωςθσ.  Διαςτάςεισ 80-110cm περίπου. 
Φυποποιθμζνθ ςυςκευαςία με ενδείξεισ που αναωζρουν όλα 
τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τουσ όπωσ  τθν προζλευςθ   
και τισ προδιαγραωζσ του είδουσ. Οα προςκομιςτεί δείγμα. 

 

 

 

ΟΑΙ 

  

9. ΣΑΚΟΥΛΕΣ  ΓΑΦΕΙΟΥ 45 ΕΩΣ 50 CM ΡΕΙΡΟΥ    

9.1 Διαωόρων χρωμάτων. Από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ  διαςτάςεισ 45-50 cm περίπου ςε ρολό 
ςυςκευαςμζνο   50τμχ περίπου. 

 

ΟΑΙ 

  

10. ΣΑΚΟΙ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ ΚΙΤΙΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 80Χ110 
CM ΡΕΙΡΟΥ 

ΟΑΙ   

10.1 Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί , βαρζωσ τφπου  από 
πολυαικυλζνιο υψθλισ  πυκνότθτασ με κολλιςεισ  από 
κερμοκολλθτικι   μζκοδο υψθλισ αντοχισ. Φο υλικό δεν κα 
είναι PVC. Θα αναγράωεται με ανεξίτθλο και   ευδιάκριτο 
τρόπο «ΕΣΙΜΙΟΔΧΟΑ ΙΑΦΤΙΜΑ ΑΣΡΒΝΘΦΑ» και  κα είναι 
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τυπωμζνο το ςιμα του βιολογικοφ  κινδφνου. Διαςτάςεων 
80-110cm περίπου .Φυποποιθμζνθ ςυςκευαςία με ενδείξεισ  
που κα  αναωζρουν     όλα τα επιμζρουσ    χαρακτθριςτικά 
τουσ , όπωσ   τθν προζλευςθ - προδιαγραωζσ είδουσ. 

 

 

ΟΑΙ 

11.ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΤΥΡΟΥ VETTEX ΣΕ ΔΙΑΦΟΑ ΧΩΜΑΤΑ 
(ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΙΝΟ-ΜΡΛΕ-ΡΑΣΙΝΟ-AΣΡΟ) 

ΟΑΙ   

11.1 Απορροωθτικό πανάκι κακαριςμοφ υγρϊν & 
ξεςκονίςματοσ με δυνατότθτα απορρόωθςθσ υγρϊν. 

   

12. ΣΦΟΥΓΓΑΙΑ ΜΕ ΣΥΜΑ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΤΥΡΟΥ SCOTCH 
BRIGHT ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΚΙΤΙΝΟ-  
ΡΑΣΙΝΟ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ). 

ΟΑΙ   

12.1 Από υλικό κατάλλθλο για χριςθ ςε πλφςιμο ανάλογθσ 
απορροωθτικότθτασ. Ανκεκτικά ςε κακαριςτικά  και 
απολυμαντικά. Χρωματικι κωδικοποίθςθ. Χψθλισ ποιότθτασ 
ςφρμα. 

 

         ΟΑΙ 

 

  

13. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ (ΜΑΡΕΣ)    

13.1 Κνεσ  από απορροωθτικό υλικό υψθλισ αντοχισ. Ξε 
δυνατότθτα να πλζνονται πάνω από 60οc. Οα είναι  
διαωορετικοφ χρϊματοσ. 

ΟΑΙ   

14. ΡΑΝΕΤΕΣ ΓΙΑ ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΜΑ    

14.1Ξε μικροΐνεσ ανκεκτικι πολλαπλϊν πλφςεων ςε 
κερμοκραςία πλυςίματοσ άνω των 60ΡC για άριςτο 
κακαριςμό όλων των δαπζδων. Ξζγεκοσ 40cm.Οα 
περιλαμβάνει πίςω επιωάνεια με τςζπεσ και πτερφγια για 
χριςθ με αντίςτοιχθ βάςθ. 

 

ΟΑΙ 

  

15. ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ    

15.1 Απλζσ βιδωτζσ με απορροωθτικζσ  ίνεσ. ΟΑΙ   

16. ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΙΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΡΟΥ    

16.1 Υυμβατό με τθν παραπάνω ςωουγγαρίςτρα (μάπα) 
αλουμινίου. Εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ. 

ΟΑΙ   

17. ΣΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ    

17.1 Σλαςτικι με βιδωτι κεωαλι. Ανκεκτικζσ 
πλαςτικοποιθμζνεσ  τρίχεσ. 

ΟΑΙ   

18. ΣΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ    

18.1 Χψθλι ανκεκτικότθτα ΟΑΙ   

19. ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ    

19.1 Υυμβατό με τισ παραπάνω ςκοφπεσ ΟΑΙ   

20. ΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΡΑ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥΣ ΧΩΟΥΣ    

20.1 Υυμβατό με τισ παραπάνω ςκοφπεσ. ΟΑΙ   

21. ΦΑΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΙ    

21.1 Φαράςι με κοντάρι υψθλισ αντοχισ . ΟΑΙ   

22. ΥΓΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΡΑΤΩΜΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 4-5 
ΛΙΤΩΝ. 
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22.1 Απορρυπαντικό ςε υγρι μορωι, άοςμο ςυμπυκνωμζνο, 
με ελαωρϊσ αλκαλικό θ ουδζτερο ph  διαλφματοσ, 
κατάλλθλο για τον χειρωνακτικό κακαριςμό επιωανειϊν, 
χαμθλοφ αωριςμοφ, με ςυνδυαςμό ανιονικων  και   μθ  
ιονικϊν  επιωανειοδραςτικων ουςιϊν να μθν ωκείρει τισ 
επιωάνειεσ που χρθςιμοποιείται. Οα  διατίκεται ςε 
ςυςκευαςίεσ ζωσ 5 λίτρα με δοςομετρικι αντλία. Οα δίνεται 
το κόςτοσ ανά λίτρου ζτοιμου  διαλφματοσ. Οα κατατεκεί το 
τεχνικό ωυλλάδιο του προϊόντοσ, αδεία Γ.Χ.Μ και το δελτίο 
δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν οδθγία Ε.Ε 
1907/2006, και τον κανονιςμό  Ε.Μ 1272/2008 clp. για 
δάπεδα  linoneum  

ΟΑΙ   

23. ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΑΡΕΔΩΝ 
(ΓΕΝΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ) ΤΩΝ 4-5 ΛΙΤΩΝ (ΑΔΙΑΛΥΤΟ ΡΟΪΟΝ) 

   

23.1 Για κακθμερινι κακαριότθτα – απολφμανςθ δαπζδων 
επιωανειϊν (γενικισ χριςθσ). Άδεια κυκλοωορίασ από τον 

ΕΡΦ., Γ.Χ.Μ ςιμανςθ CE για νοςοκομειακι χριςθ. Οα ζχει 
βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ωυματιοκτόνο και 
ιοκτόνο δράςθ ςε ρυπαρζσ ςυνκικεσ .  
 Οα διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ζωσ 5 λίτρα με δοςομετρικι 
αντλία. Οα δίνεται το κόςτοσ ανά λίτρο ζτοιμου     
διαλφματοσ. Οα αναωζρονται οι αραιϊςεισ και ο χρόνοσ 
επίτευξθσ του απολυμαντικοφ αποτελζςματοσ για κακαρζσ 
και ρυπαρζσ ςυνκικεσ. Οα κατατεκεί το τεχνικό ωυλλάδιο 
του προϊόντοσ, άδεια Γ.Χ.Μ και το δελτίο δεδομζνων 
αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν οδθγία Ε.Ε. 1907/2006, και τον 
κανονιςμό εκ. 1272/2008 clp. 

ΟΑΙ   

24. ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΧΩΩΝ ΥΓΙΕΙΝΘΣ (ΑΛΑΤΑ)    

24.1 Οα απομακρφνει τα άλατα και τθν ουρία .Οα διαςπά 
τθν πζτρα που ςχθματίηουν τα άλατα. Οα είναι  ωιλικό  με  
τα υλικά ςε ςυςκευαςία των 5 λίτρων με αντλία 
δοςομετρθτι. 

 

ΟΑΙ 

  

25.ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΛΕΚΑΝΘ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΤΩΝ -750 ML    

25.1 Χγρό παχφρευςτο  για τον κακαριςμό τθσ λεκάνθσ τθσ 
τουαλζτασ .Οα απομακρφνει τα άλατα τουσ ρφπουσ  κακϊσ 
και λεκζδεσ από ςκουριά και ουρία. Ξπουκάλι με 
εργονομικι λαβι ,κατάλλθλο για χριςθ μόνο ςε  επιωάνειεσ 
που είναι ανκεκτικζσ ςτα οξζα. 

 

 

ΟΑΙ 

  

26. ΥΓΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ-ΛΑΜΡΙΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ    

26.1 Υυμπυκνωμζνο αποτελοφμενο από μίγμα 
ταςιενεργϊν με οργανικό οξφ, με ελαωρά όξινο ph  
διαλφματοσ  4-5.  Ματάλλθλο για ςκλθρά νερά, να 
επιτυγχάνει αρίςτθ διαβροχι των επιωανειϊν και ιδανικό 
για ουδετεροποίθςθ των αλκαλικϊν υπολειμμάτων του 
απορρυπαντικοφ. Φιλικό με το  περιβάλλον και τον χριςτθ, 
να δίνονται ςτοιχεία τοξικότθτασ  ςε ςυνδυαςμό με το 
απορρυπαντικό. Οα δίνει καλφτερο αποτζλεςμα 
κακαρότθτασ     χωρίσ ςτίγματα και οςμζσ. Υε ςυςκευαςία 
ζωσ 21 λίτρα. Οα δίνεται θ δοςολογία χριςθσ.  Οα κατατεκεί 
το    τεχνικό ωυλλάδιο του προϊόντοσ,  άδεια Γ.Χ.Μ και το 
δελτίο δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν οδθγία  Ε.Ε. 
1907/2006, και τον κανονιςμό ΕΜ. 1272/2008 clp. 

 

 

 

 

 

ΟΑΙ 
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27.ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΥΓΟ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΡΙΑΤΩΝ, ΣΥΣΚ. 2-5 lit 
ΡΕΙΡΟΥ 

   

27.1 Χγρό όξινο προϊόν που κα αωαιρει δφςκολεσ 
επικακιςεισ αλάτων. Οα είναι ςυμπυκνωμζνο και να   
περιζχει ζνα ανόργανο οξφ (ωωςωορικό) περιεκτικότθτασ 
min 30%. Οα είναι κατάλλθλο για επαγγελματικά    
πλυντιρια πιάτων-ποτθριϊν. Οα είναι ςυμβατό με τισ 
επιωάνειεσ των πλυντθρίων. Οα δίνεται θ   δοςολογία 
χριςθσ.  Υε ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα.  Οα κατατεκεί το 
τεχνικό ωυλλάδιο του προϊόντοσ,  άδεια Γ.Χ.Μ και το δελτίο 
δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν οδθγία Ε.Ε 
1907/2006, και τον κανονιςμό ΕΜ.   1272/2008 clp. 

 

 

 

NAI 

  

28. ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΩΝ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ 

   

28.1       Για χϊρουσ παραςκευισ τροωίμων χωρίσ αλδεψδεσ. 
Οα διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ζωσ 5 λίτρα με δοςομετρικι  
αντλία. Οα δίνεται το κόςτοσ ανά λίτρο ζτοιμου διαλφματοσ. 
Οα κατατεκεί το τεχνικό ωυλλάδιο  του προϊόντοσ άδεια 
Γ.Χ.Μ και το δελτίο δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν 
οδθγία Ε.Ε. 1907/2006, και  τον κανονιςμό ΕΜ. 1272/2008 
clp. 

 

 

       NAI 

  

29.    ΦΩΛΕΙΕΣ    

29.1 Από πολφ καλισ ποιότθτασ ανοξείδωτο ατςάλι. Ξεγάλθ 
αντοχι και διάρκεια ηωισ. 

      NAI   

30. ΣΥΜΑ (BRILLO)    

30.1 Μουλοφρα ενόσ κιλοφ NAI   

31. ΟΛΟ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ 1 ΚΙΛΟΥ 
ΜΘΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ, ΛΕΥΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ, 100% 
ΧΑΤΟΜΑΗΑ,ΦΩΤΕΙΝΟΤΘΤΑΣ 90% ΜΘΚΟΥΣ 100-120 
ΜΕΤΑ) 

 

 

  

31.1 Φο κάκε ρολό κα ζχει βάροσ 1000 gr περίπου 10%,χωρίσ 
να υπολογίηεται το βάροσ του μαδρεν, γκοωρζ, από 
λευκαςμζνο χθμικό πολτό, με διάτρθτο χϊριςμα ανάμεςα 
ςτα ωφλλα. 

 

NAI 

  

32. ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΟ ΡΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΡΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΙ    

32.1 Φο προϊόν να είναι υπερςυμπυκνωμζνο να διαςπά λίπθ 
πρωτεΐνεσ και να ξεπλζνεται εφκολα, θ ςφςταςθ του να είναι 
ςυνδυαςμόσ από ανιοεπιωανειωδραςτικζσ ουςίεσ άνω 15-
30%και 15-30%μθ ιονικζσ επιωανειωδραςτικζσ ουςίεσ, 
ουδζτερο ph,να περιζχει γλυκερίνθ και να είναι ωιλικό ωσ 
προσ το χριςτθ και να είναι αρωματικό με ξφδι για 
καταπολζμθςθ δυςάρεςτων οςμϊν να διατίκεται ςε μεγάλθ 
ςυςκευαςία. Οα διατίκενται μικρότερεσ καινζσ ωιάλεσ  
αςωαλισ ςυςκευαςίασ με δοςομετρικζσ  αντλίεσ. 

 

NAI 

  

33. ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΟ  ΥΓΟ ΓΙΑ ΡΛΥΝΤΘΙΟ    

33.1 Οα είναι κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ. 

 Οα είναι υπερςυμπυκνωμζνο υγρισ μορωισ και χαμθλοφ 
αωριςμοφ . Οα είναι δραςτικό ακόμθ και ςε ςυνκικεσ 
υψθλισ ςκλθρότθτασ νεροφ .Οα ζχει ειδικι ςφνκεςθ ϊςτε 

 

 

NAI 
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να βοθκά τον κακαριςμό ρφπων και οςμϊν κάκε μορωισ . 

Ξετά το τελικό ξζπλυμα και ςτζγνωμα των ςκευϊν να μθν 
αωινει κθλίδεσ . Nα διαλφεται εφκολα ςτο νερό και να μθν 
ςυςςωματϊνεται όταν το νερό διζρχεται μζςα από τθν 
ειδικι κικθ  εναπόκεςθσ τουσ .Οα είναι ωιλικό προσ το 
περιβάλλον και μθν ζχει δυςάρεςτθ οςμι . Οα περιζχει 
ωωςωορικά άλατα όχι λιγότερα από 15% και λευκαντικοφσ 
παράγοντεσ με βάςθ το χλϊριο <5%. 

34. ΥΓΟ ΑΡΟΥΡΑΝΤΙΚΟ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΟΥΧΩΝ ΑΡΠ 5 
ΛΙΤΑ ΚΑΙ ΡΑΝΩ 

   

34.1 Χγρό απορρυπαντικό ιματιςμοφ ςε υγρι μορωι 
διαωόρου χρϊματοσ  υψθλισ ςυμπφκνωςθσ –υγρό πλφςεωσ 
υωαςμάτων για επαγγελματικά πλυντιρια ιματιςμοφ. 
Αποτελεςματικό ςε όλεσ τισ κερμοκραςίεσ (35-90). 
Ματάλλθλο για όλουσ τουσ τφπουσ ιματιςμοφ. Οα αποτρζπει 
το γάριαςμα .Οα απομακρφνει οργανικοφσ και πρωτεϊνικοφσ 
λεκζδεσ. Οα μθν επιτρζπει ςτον αιωροφμενο ρφπο να 
επικακίςει ςτθν ίνα. 

 

 

 

NAI 

  

35. ΥΓΟ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΟΥΧΩΝ ΑΡΟ 5 ΛΙΤΑ ΚΑΙ ΡΑΝΩ    

35.1 Χγρό άχρωμο. Νευκαντικό ροφχων, ειδικισ ςφνκεςθσ 
ςυμπυκνωμζνο για επαγγελματικά πλυντιρια ιματιςμοφ. Οα 
είναι κατάλλθλο για λευκό και χρωματιςτό ιματιςμό 
ανκεκτικό ςε υψθλι αλκαλικότθτα. Θ λεφκανςθ να είναι 
βαςιςμζνθ ςτισ ιδιότθτεσ του ενεργοφ οξυγόνου. Οα ζχει 
εξαιρετικι απόδοςθ ςτθ λεφκανςθ. Οα είναι  για 

κερμοκραςίεσ άνω των 600c. 

 

 

 

NAI 

  

36. ΥΓΟ ΕΞΟΥΔΕΤΕΩΣΘΣ ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΘΤΑΣ ΑΡΠ 5 ΛΙΤΑ 
ΚΑΙ ΡΑΝΩ  

   

36.1 Χγρό άχρωμο  άοςμο   εξουδετζρωςθσ αλκαλικότθτασ. 
Χψθλισ ςυμπφκνωςθσ για  επαγγελματικά πλυντιρια 
ιματιςμοφ. Οα εξουδετερϊνει υπολείμματα ςαπουνιοφ και 
υπολείμματα χλϊριου. Οα μαλακϊνει τισ ίνεσ. 

 

 

NAI 

  

37. ΡΙΓΚΑΛ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ    

37.1 Νευκοφ χρϊματοσ με κυκλικι βάςθ διαμζτρου 10 cm 
και φψοσ 12 cm. Ξε βοφρτςα 35 cm. Σλαςτικό με κάλυψθ 
τθσ βοφρτςασ. 

 

NAI 

  

38. ΣΟΔΑ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ     

38.1 Υόδα πλυντθρίου υδατοδιαλυτι, πολφ υψθλισ 
ποιότθτασ που να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ενιςχυτικό 
απορρυπαντικοφ πλυντθρίου, ωσ μαλακτικό νεροφ, ωσ 
κακαριςτικό δφςκολων λιπαρϊν λεκζδων κ.α. κακϊσ και για 
τθν προςταςία του πλυντθρίου από το πουρί των 
απορρυπαντικϊν. 

 

 

ΟΑΙ 

  

39. ΣΕΤ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΔΙΡΛΟΥ ΚΟΥΒΑ     

39.1  2 κουβάδεσ 25 λίτρων.  μπλε και κόκκινο χρϊμα  ςε 
τροχιλατθ βάςθ με ςτίωτθ και λαβι  πρζςασ  κζςθ για 
ςτιριγμα κονταριοφ. 

 

       ΟΑΙ 

  

40. ΒΑΣΘ ΜΕ ΡΕΙΣΤΟΦΙΚΘ ΛΑΒΘ ΓΙΑ ΡΑΝΕΤΑ    

40.1 Ανκεκτικι βάςθ από πλαςτικό εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ ΟΑΙ   

41 ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΦΕΑΤΙΩΝ     
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41.1  ςυμπυκνωμζνο υγρό διάλυμα ενηυματικισ ςφςταςθσ, 
ικανό να καταςτρζωει όλουσ τουσ τφπουσ οργανικϊν 
υπολειμμάτων, για χριςθ ςε ωρεάτια, βόκρουσ, 
αποχετεφςεισ (τουαλζτεσ, νεροχφτεσ, κουηίνεσ κ.α.). Φο 
προϊόν κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τεχνικό ωυλλάδιο και 
δελτίο αςωαλείασ 

 

ΟΑΙ 

  

42. ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΕΝΑ ΛΙΡΘ    

42.1 ιςχυρό ςυμπυκνωμζνο υγρό κακαριςτικό - 
απορρυπαντικό για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ επιωανειϊν με 
δφςκολεσ αποκζςεισ λιπϊν ςε εγκαταςτάςεισ τροωίμων. Οα 
αποτελείται από μείγμα αλκαλίων, επιωανειοενεργϊν 
ουςιϊν και διαλυτϊν και να απομακρφνει ακόμθ και τα 
καμζνα λίπθ από λερωμζνουσ ωοφρνουσ και ςκεφθ κουηίνασ.  
Φο προϊόν κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τεχνικό ωυλλάδιο 
και δελτίο αςωαλείασ. 

 

 

ΟΑΙ 

  

43. ΑΡΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ-ΚΑΘΑΙΣΤΙΚΟ ΣΚΕΥΩΝ ΕΡΙΦΑΝΕΙΩΝ     

43.1 ζτοιμο προσ χριςθ υγρό απολυμαντικό για τθν 
απομάκρυνςθ λιπϊν και ελαίων από εξοπλιςμό κουηίνασ, 
επιωάνειεσ και πατϊματα. Οα αποτελείται από μείγμα 
αλκαλίων και επιωανειοενεργϊν ουςιϊν κατάλλθλο για τθν 
απομάκρυνςθ κάκε είδουσ λιπϊν και ξθρϊν υπολειμμάτων 
ωαγθτοφ και να είναι αςωαλζσ για χριςθ ςε αλουμινζνια    
ςκεφθ και επιωάνειεσ. Φο προϊόν κα πρζπει να ςυνοδεφεται 
από τεχνικό ωυλλάδιο      και δελτίο αςωαλείασ. 

 

 

 

ΟΑΙ 

  

 

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

Θ Ρικονομικι Σροςωορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραωόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ, τθν 
μεγαλφτερθ δυνατι ζκπτωςθ επί τθσ τρζχουςασ διαμορωοφμενθσ λιανικισ τιμισ 
Θ τιμι του προσ προμικεια αγακοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ανά μονάδα, όπωσ κακορίηεται 
ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.  
Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμωωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ, για παράδοςθ του υλικοφ ι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ 
ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.  
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςωορά, ο προςωζρων 
κα επιςυνάψει ςτον (υπο) ωάκελλο “οικονομικι προςωορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςωορά του 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμωωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Σαράρτθμα III  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορωι pdf. 
Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα 
από το ςφςτθμα.  
Ρι προςωερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςωορζσ ςτισ οποίεσ:  
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα,  
β) δεν προκφπτει με ςαωινεια θ προςωερόμενθ τιμι, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και 
 γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε και τεκμθριϊκθκε πριν 
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ41  
δ) οι τιμζσ δεν επιτρζπεται να είναι ανϊτερεσ από τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν. (Ν. 
3918/2011 άρκρο 13, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με  τον Ν. 4052/2012 άρκρο 14). Υε περίπτωςθ που το υπό 

                                                           
41 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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προμικεια είδοσ δεν είναι καταχωρθμζνο ςτο Σαρατθρθτιριο Φιμϊν τότε οι τιμζσ δεν επιτρζπεται να είναι 
ανϊτερεσ από τθν αντίςτοιχθ προχπολογιηόμενθ τιμι τθσ διακιρυξθσ. Eπίςθσ, κα πρζπει να αναωζρεται θ 
αντιςτοιχία του κωδικοφ του κάκε είδουσ ςε κωδικό του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν. Αν δεν υπάρχει αντιςτοιχία: 
κα πρζπει να αναωζρεται με ΧΣΕΧΘΧΟΘ ΔΘΝΩΥΘ (άρκρο 8 παρ. 4 Ο.1599/1986) 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν42   

Ρι υποβαλλόμενεσ προςωορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ ωορείσ για διάςτθμα εννζα (9) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Σροςωορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ 
απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 
H ιςχφσ τθσ προςωοράσ μπορεί να παρατείνεται κατ’ ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ από τα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςωοράσ. Ξετά από τθ λιξθ και 
του παραπάνω ανϊτατου χρονικοφ ορίου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςωοράσ, τα αποτελζςματα τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, 
ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμωζρον, οπότε οι οικονομικοί ωορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν να παρατείνουν τθν προςωορά τουσ, εωόςον τουσ 
ηθτθκεί πριν από τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςωοράσ τουσ. Θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςωορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
ωορείσ. Αν λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςωορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςωοράσ, θ ανακζτουςα 
αρχι δφναται, με αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, εωόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμωζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία να 
παρατείνουν τθν προςωορά τουσ»43 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν44 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςωορά: α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το 
περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράωουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ 
προςωορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςωορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο ωακζλων 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςωοράσ), 2.4.4. (Σεριεχόμενο ωακζλου οικονομικισ προςωοράσ, 
τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςωορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςωορϊν), 3.1. 
(Αποςωράγιςθ και αξιολόγθςθ προςωορϊν), 3.2 (Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ 
αναδόχου) τθσ παροφςασ,45  
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάωειεσ ι ςωάλματα, εωόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ ι εωόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαωινιςθ 
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςωζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμωωνα με τθν παράγραωο 3.1.1. 
τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςωορά,  
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςωζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςωορζσ. Ρ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράωου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν ωορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ 
και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν ωορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραωα τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραωζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

                                                           
42

 Σρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 39 του ν. 4782/2021   
43

 Σρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019,  όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 39 του ν. 4782/2021. 

44
 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 

45
 Σρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16,  όπωσ τροποποιικθκε ι 

αντικαταςτάκθκε με τα άρκρα 34 ζωσ 40 κακϊσ και τα άρκρα 42 ζωσ 44 του ν. 4782/2021. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςωράγιςθ των  προςωορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςωράγιςθσ των 
ωακζλων των προςωορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςωράγιςθ του (υπό)ωακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςωορά» και 
του (υπό)ωακζλου «Ρικονομικι Σροςωορά», τθν 24/12/2021  και ϊρα.10:00 π.μ. 

Υτο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςωορϊν που αποςωραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ματά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςωορϊν  ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ, τθρϊντασ 
τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαωάνειασ, ηθτοφν από τουσ προςωζροντεσ ι υποψιωιουσ 
οικονομικοφσ ωορείσ, όταν οι πλθροωορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι 
εμωανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΥ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραωα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαωθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροωορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ», ςφμωωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,  όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 42 του ν. 
4782/2021. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν46 

Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςωράγιςθ των προςωορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εωαρμοηόμενων κατά τα 
λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

 α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςωορϊν των προςωερόντων, με τθν επιωφλαξθ τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 72, περί παράλειψθσ προςικουςασ προςκόμιςθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςωερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ 
αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςωορϊν. 

β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςωορϊν 
των προςωερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςωορά κρίκθκαν αποδεκτά 
ςφμωωνα με τθν περ. α’ και οι οικονομικζσ προςωορζσ καταχωρίηονται ςε πρακτικό κατά ςειρά μειοδοςίασ.  

γ) Ξετά από τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ των περ. α’ και β’, θ ανακζτουςα αρχι, εωόςον εγκρίνει τα 
πρακτικά με απόωαςι τθσ, προςκαλεί εγγράωωσ τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ, ςτον οποίον πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμωωνα με 
όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.  

Θ απόωαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςωζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν 
απόωαςθ κατακφρωςθσ. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.  

Φα αποτελζςματα του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, επικυρϊνονται με τθν απόωαςθ 
κατακφρωςθσ του άρκρου 105 ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόωαςθ τθσ περ. γ’.  

Ξετά από τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
105, οι προςωζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που 
υποβλικθκαν από αυτοφσ.  
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 Σρβλ το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 40 του ν. 4782/2021. 
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Ματά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ ςφμωωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο Βιβλίο IV. Ματά τθσ ανωτζρω απόωαςθσ δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ 
προςωυγισ. 

Εάν οι προςωορζσ ωαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, το Οοςοκομείο 
Υάμου ωσ  ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ ωορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςωορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  Υτθν περίπτωςθ αυτι εωαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89  του ν. 
4412/2016,όπωσ αυτό τροποποιικθκε με το άρκρο 32 του ν. 4782/2021. Αν οικονομικόσ ωορζασ δεν 
ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ τθσ άνω προκεςμίασ και δεν υποβάλλει 
εξθγιςεισ, θ προςωορά του απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. 

Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςωορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςωορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον του αρμόδιου 
ςυλλογικοφ οργάνου και παρουςία των οικονομικϊν ωορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςωορζσ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου47 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ 
αναδόχου 

Ξετά από τθν αξιολόγθςθ των προςωορϊν, ειδοποιείται εγγράωωσ ο προςωεφγων, ςτον οποίο πρόκειται να 
γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραωθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραωα νομιμοποίθςθσ και τα 
πρωτότυπα ι αντίγραωα που εκδίδονται ςφμωωνα με το άρκρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 74), όλων των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80, όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73, περί λόγων αποκλειςμοφ, και 74, περί 
αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 ζωσ 78. Φα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςω 
του ΕΥΘΔΘΥ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
καλείται ο προςωρινόσ ανάδοχοσ  να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να ςυμπλθρϊςει τα ιδθ 
υποβλθκζντα, ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει αίτθμα προσ τθν 
ανακζτουςα αρχι για παράταςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραωα με τα 
οποία αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν 
προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ρ προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα του 
προθγοφμενου εδαωίου και εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ πρόςκλθςθσ τθσ παρ. 1.  Φο παρόν εωαρμόηεται 
αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ των προςωορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατ’ εωαρμογι 
του πρϊτου εδαωίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαωάνειασ.  

Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμωωνα 
με το άρκρο 79 είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, 
απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, ςφμωωνα με το άρκρο 72, περί εγγυιςεων, εωόςον είχε 
προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν 
οριςτεί ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςωορά του προςωζροντοσ που 
απορρίωκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα 
πρωτότυπα ι αντίγραωα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, απορρίπτεται θ προςωορά του προςωρινοφ 
αναδόχου και καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, που είχε προςκομιςκεί, 
ςφμωωνα με το άρκρο 72, εωόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςωζροντα που 
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υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά βάςει των ειδικότερων 
κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ 
προςωορά του προςωζροντοσ που απορρίωκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραωα και δικαιολογθτικά, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ δεν αποδεικνφεται θ 
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμωωνα με τθν παρ. 1 και τα άρκρα 75, απορρίπτεται θ 
προςωορά του προςωρινοφ αναδόχου και, με τθν επιωφλαξθ του άρκρου 104, περί χρόνου ςυνδρομισ όρων 
ςυμμετοχισ και οψιγενϊν μεταβολϊν, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, 
ςφμωωνα με το άρκρο 72, περί εγγυιςεων, εωόςον είχε προςκομιςκεί, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά 
βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ, όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
λαμβάνεται υπόψθ θ προςωορά του προςωζροντοσ που απορρίωκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ 
δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμωωνα με το άρκρο 75, θ διαδικαςία ματαιϊνεται. 

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, ςτο οποίο αναγράωεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμωωνα με 
όςα ορίηονται ςτθν παρ.  2, και τθ διαβίβαςθ του ωακζλου ςτο αποωαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόωαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ παρ. 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν 
απόωαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105.  

 ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν, 
ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ. 

Επιςθμαίνεται48 ότι, θ ανακζτουςα αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ του αρμοδίου γνωμοδοτικοφ 
οργάνου, μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα, αγακϊν ι 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν, από αυτιν που κακορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, εωόςον ο ςχετικόσ όροσ 
ζχει περιλθωκεί ςε αυτά. Ξε τθν απόωαςθ του προθγοφμενου εδαωίου, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για το ογδόντα τοισ εκατό (80%) μζχρι και το εκατόν είκοςι τοισ εκατό (120%) τθσ 
ποςότθτασ αγακϊν ι παρεχόμενων υπθρεςιϊν που αναωζρεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται  μαηί με αντίγραωο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςωορϊν, ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ ωορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, εκτόσ από τουσ οριςτικϊσ αποκλειςκζντεσ και ιδίωσ, όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72, με κάκε πρόςωορο τρόπο. Εωόςον, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
διενεργείται μζςω του ΕΥΘΔΘΥ, θ κοινοποίθςθ του προθγοφμενου εδαωίου γίνεται μζςω του ΕΥΘΔΘΥ.   

Θ απόωαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εωόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

α) θ απόωαςθ κατακφρωςθσ ζχει κοινοποιθκεί, ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν ανωτζρω παράγραωο, 
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΣΣ, εκδοκεί απόωαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιωφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάωιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 
372, περί δικαςτικισ προςταςίασ ςτο πεδίο που προθγείται τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

γ) ζχει ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμωωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020 (Α’  127), εωόςον απαιτείται, και δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει υποβάλλει 
ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράωεται ςφμωωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
79Α, περί υπογραωισ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Υφμβαςθσ, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ 
του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατά τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ. 
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Ξετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να 
προςζλκει για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραωθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναωκείςα με τθν κοινοποίθςθ 
τθσ πρόςκλθςθσ ςτον ανάδοχο. 

Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμωωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν 
ειδικι πρόκλθςθ, με τθν επιωφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 για 
τον προςωζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμωζρουςα από οικονομικι άποψθ προςωορά. 
Αν κανζνασ από τουσ προςωζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραωι του ςυμωωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμωωνα με τθν περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 106. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, 
ςτθν περίπτωςθ αυτιν, να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ 
δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΜ. 

3.4. Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Μάκε ενδιαωερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμωζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά 
παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει 
προδικαςτικι προςωυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Υε 
περίπτωςθ προςωυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ49 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςωυγισ είναι: 

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

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

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμωζροντα του ενδιαωερόμενου οικονομικοφ ωορζα.  

Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ είναι δεκαπζντε (15) 
θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ50. 

Θ προδικαςτικι προςωυγι κατατίκεται θλεκτρονικά51 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΥΘΔΘΥ 
ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι 
Σροςωυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραωο ςε μορωι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο ωζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραωι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραωι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςωεφγοντα 
υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο 
άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..  

Φο παράβολο  επιςτρζωεται ςτον προςωεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςωυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςωυγισ, θ ανακζτουςα αρχι 
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οωειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόωαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ 
προςωυγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςωορά και δεν υπάρχουν ενδιαωερόμενοι υποψιωιοι.  
Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ: 
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 Σρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016. 
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51

 Υφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΧΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  
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α) Μοινοποιεί τθν προςωυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαωερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςωυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 
το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, ςφμωωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 
362, περί άςκθςθσ προςωυγισ και άςκθςθσ παρζμβαςθσ. 
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΣΣ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
ωάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 1, ςτουσ ενδιαωερόμενουσ τρίτουσ 
και τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςωυγισ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί ςτισ απόψεισ τθσ να παρακζςει αρχικι ι 
ςυμπλθρωματικι αιτιολογία τθσ προςβαλλομζνθσ με τθν προδικαςτικι προςωυγι πράξθσ. 
γ) Μοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τισ απόψεισ τθσ, τισ παρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραωα μζςω του 
θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 
Υυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατωόρμασ του 
ΕΥΘΔΘΥ ι, αν αυτό δεν είναι εωικτό ι αν ο διαγωνιςμόσ δεν διενεργείται μζςω ΕΥΘΔΘΥ, με οποιοδιποτε 
πρόςωορο μζςο, το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
Ξε πράξθ του προεδρεφοντοσ του κλιμακίου  τθσ ΑΕΣΣ ορίηεται θ θμζρα και θ ϊρα εξζταςθσ τθσ προςωυγισ, 
θ οποία δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από ςαράντα (40) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςισ τθσ. Θ 
πράξθ αυτι κοινοποιείται το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθν εξζταςθ τθσ προςωυγισ ςτον 
προςωεφγοντα, ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθσ οποίασ αςκείται θ προςωυγι και ςε εκείνουσ οι οποίοι ζχουν 
αςκιςει παρζμβαςθ. Εωόςον ο προςωεφγων ι ο παρεμβαίνων ι θ ανακζτουςα αρχι αιτθκοφν να 
αναπτφξουν και προωορικά τουσ ιςχυριςμοφσ τουσ επί των λόγων τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ, ο 
προεδρεφων του κλιμακίου με πράξθ του δφναται να καλεί ςε ακρόαςθ ενϊπιον του κλιμακίου όλουσ τουσ 
ανωτζρω ςε θμζρα και ϊρα, θ οποία δεν μπορεί να είναι αργότερα από τθν θμζρα και ϊρα εξζταςθσ τθσ 
προςωυγισ. Θ κλιςθ για τθν ακρόαςθ κοινοποιείται με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου το αργότερο 
πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν οριςκείςα ακρόαςθ ςτον προςωεφγοντα, ςτθν ανακζτουςα αρχι και ςτον 
αςκιςαντα παρζμβαςθ. Ακρόαςθ δεν πραγματοποιείται κατά τθ διαδικαςία για τθ λιψθ ι μθ προςωρινϊν 
μζτρων. 
Φο αργότερο δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ προςωυγισ, θ ΑΕΣΣ ελζγχει τθ ςυμμόρωωςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ με τθν περ. α’ τθσ παρ. 1. Εάν διαπιςτϊςει ότι θ ανακζτουςα αρχι δεν εκπλιρωςε τθν 
υποχρζωςθ τθσ περ. α’ τθσ παρ.1, θ κοινοποίθςθ γίνεται με μζριμνα τθσ ΑΕΣΣ, ζτςι ϊςτε οι ενδιαωερόμενοι 
να αςκιςουν παρζμβαςθ, ςφμωωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 362 περί άςκθςθσ προςωυγισ και άςκθςθσ 
παρζμβαςθσ.  
Ρι αποωάςεισ τθσ ΑΕΣΣ κοινοποιοφνται ςτουσ ενδιαωερομζνουσ και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, 
τθρουμζνων των ρυκμίςεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137) και του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 
Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 (L 119) για τθν προςταςία των ωυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 
Θ ΑΕΣΣ αποωαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςωυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των 
ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςωυγι με απόωαςι 
τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 
προςωυγισ. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςωυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 
εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

ποιοσ ζχει ζννομο ςυμωζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόωαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου52. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων 
ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςωυγι. Ξε τα ζνδικα βοθκιματα 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόωαςθ τθσ 
ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναωείσ προσ τθν ανωτζρω απόωαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
εωόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ 
ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
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 Σρβλ. Άρκρο 372 παρ. 1 ζωσ 3 του ν. 4412/2016. 
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόωαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςωυγισ53. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποωανκεί διαωορετικά54. 
Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςωυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναωκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόωαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μετά από γνϊμθ του αρμοδίου 
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, για τουσ λόγουσ του άρκρου 106 του ν. 
4412/2016,  όπωσ αυτό  τροποποιικθκε  με το άρκρο 46 του ν. 4782/2021. 
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςωάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορωϊςει 
ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποωαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμωιλοχϊρθςε το 
ςωάλμα ι θ παράλειψθ.  
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 Σρβλ άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 45 του ν. 4605/2019. 
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 Σρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάωιο του ν. 4412/2016 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Για τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,  το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ, εκτόσ ΦΣΑ, και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραωι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από τον 
ανάδοχο, των όρων που ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναωερόμενα ςτθν παρ .12 του άρκρου 21 του ν. 4782/2021. 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ  κατά το άρκρο 132, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά τθ 
διάρκειά τουσ, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, κα απαιτείται από  τον ανάδοχο να 
κατακζςει μζχρι και τθν υπογραωι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) για τισ προμικειεσ και 
υπθρεςίεσ, επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Ρ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο 
ωόρτωςθσ ι παράδοςθσ. 

Ρι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζωονται ςτο ςφνολό τουσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροωι τθσ  εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ  γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου. Αν τα αγακά ι οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετά και θ παράδοςθ γίνεται, 
ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά,  θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν 
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν ι του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που 
παραλιωκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ αναωζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμωωνα 
με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εωαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςωαλιςτικοφ και εργατικοφ 
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του Σροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

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

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

4.4.2. Ματά τθν υπογραωι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναωζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εωόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροωοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμωωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.55. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οωείλει δε να διαςωαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ 
ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

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

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ56 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμωωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/201657  

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ58  

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

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

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

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόωαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 
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 Σρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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 Σρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 21 του ν. 4605/2019 
57

 Σρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με τθν περίπτωςθ ηϋ τθσ παρ. 11 του άρκρου 221, θ οποία προςτζκθκε με το 
άρκρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017. 

58
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τθν εξόωλθςθ του εκατό τοισ εκατό (100%) τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν ι τθσ υπθρεςίασ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201659, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

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

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο. 4013/2011 όπωσ ιςχφει) 60 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ,  υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΡΣΥ ΕΥΘΔΘΥ, 
ςφμωωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 
4782/2021. 
γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ ωόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςωυγϊν (άρκρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)61 . 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςωορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ ωόρου ειςοδιματοσ 
αξίασ 4%   επί του κακαροφ ποςοφ.                                                                                                                    

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ62  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εωόςον δεν ωορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμωωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

Υτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ, κα κοινοποιείται  ςτον ανάδοχο 
ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραωι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οωείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρωωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 
και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν.  Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, 
παριλκε, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορωωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρωωςθσ, με απόωαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν ωορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
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 Σρβλ. άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021. 

60
 Σρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάωιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 

61
 Σρβλ Χπουργικι Απόωαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Μακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςωυγϊν (Α.Ε.Σ.Σ.), κακϊσ και 
των λοιπϊν λεπτομερειϊν εωαρμογισ τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

62
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016,  όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021. 
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β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Υτον οικονομικό ωορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόωαςθ του 
αποωαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β)Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων  
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των ωορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εωαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

γ) Ματαλογιςμόσ του διαωζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, 
ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 
ωορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ ωορζασ του 
προθγοφμενου εδαωίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, από 
τρίτο οικονομικό ωορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςωυγι ςτθ 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εωόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 
άρκρου 32. Φο διαωζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΦΜΦ - ΦΜΕ) x Σ   που:     

Δ = Διαωζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εωόςον αυτι προμθκευτεί τα αγακά που 
δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τα ανωτζρω  
αναωερόμενα. Φο διαωζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με μθδζν. 

ΦΜΦ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΦΜΕ = Φιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 
ζκπτωτο οικονομικό ωορζα, ςφμωωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 
ωορζασ. 

Σ = Υυντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα αρχι 
από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Ρ ανωτζρω ςυντελεςτισ λαμβάνει τιμζσ από 1,01 ζωσ και 1,05 και 
προςδιορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ.  

Αν δεν προςδιορίηεται ςτα ζγγραωα τθσ ςφμβαςθσ, λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ρ καταλογιςμόσ του διαωζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα με απόωαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόωαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εωόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν που 
δεν προςκομίςτθκαν  προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα ςε τρίτο οικονομικό ωορζα. Για τθν 
είςπραξθ του διαωζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό ωορζα μπορεί να εωαρμόηεται θ διαδικαςία του 
Μϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Φο διαωζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν ΕΑΑΔΘΥΧ, θ 
οποία ορίηεται αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Φα ςτοιχεία του μθτρϊου αξιοποιοφνται κατά τθν 
εωαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ ωορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

5.2.2.  Αν το υλικό ωορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμωωνα με το άρκρο 206 του Ο.4412/16, επιβάλλεται 
πρόςτιμο63 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΣΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για ωόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάωορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
ωόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εωόςον ο ανάδοχοσ 
δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν ωορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων64   

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποωάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ ωορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εωαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςωυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του ωορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόωαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςωυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςωυγισ αποωαςίηει το αρμοδίωσ αποωαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου 
ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράωου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ 
τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριωκείςα. Ματά τθσ απόωαςθσ 
αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε ωφςθσ διοικθτικισ προςωυγισ. Αν κατά τθσ απόωαςθσ που 
επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςωυγι ι αν απορριωκεί αυτι από το αποωαινόμενο 
αρμοδίωσ όργανο, θ απόωαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςωυγι, αναςτζλλονται οι 
ςυνζπειεσ τθσ απόωαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Μάκε διαωορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςωυγισ ι αγωγισ ςτο Δικαςτιριο Υάμου, 
ςτθν περιωζρεια του οποίου εκτελείται θ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του 
άρκρου 205Α του ν. 4412/201665. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςωυγισ ςτο Διοικθτικό Εωετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοωανοφσ διαδικαςίασ, διαωορετικά θ 
προςωυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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 Σρβλ. άρκρο 205 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 23 του ν. 4605/2019 
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 Σρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν 

6.1.1. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα αναλϊςιμα κακαριότθτασ ,τα εργαλεία κακαριότθτασ, τισ 
ςακοφλεσ και τα χαρτικά    τμθματικά, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Οοςοκομείου και κατόπιν εντολισ του 
ιδίου. 

Φα  αναλϊςιμα κακαριότθτασ ,τα εργαλεία κακαριότθτασ, οι ςακοφλεσ και τα χαρτικά    κα παραδίδονται με 
ζξοδα και ευκφνθ του αναδόχου, εντόσ  3 θμερϊν από τθν θμερομθνία παραγγελίασ. Για το Οοςοκομείο, θ 
παράδοςθ κα γίνεται ςτουσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ του.  

6.2  Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν 

6.2.1. Θ παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τισ επιτροπζσ τθσ παρ. 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/16 περί 
οργάνων διενζργειασ διαδικαςιϊν ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων. 

Θ  παραλαβι κα ενεργείται από τθν τριμελι επιτροπι παραλαβισ των   που ςυςτάκθκε με απόωαςθ του Δ.Υ 
του Οοςοκομείου. 

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

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

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

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

Φο αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζωεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

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

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται μζςα 
ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ. 

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι 
παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε 
αυτοδίκαια, με κάκε επιωφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόωαςθ 
του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει 
τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμωωνα δε με τθν απόωαςθ αυτι θ αποκικθ του ωορζα εκδίδει 
δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραωισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι 
του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόωαςθ του αρμοδίου αποωαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα 
μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ 
άνω παράγραωο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζωονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των 
προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
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6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.3.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των ειδϊν, με 
απόωαςθ του αποωαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμωωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόωαςθ αυτι. 

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

6.3.3. Θ επιςτροωι των ειδϊν που απορρίωκθκαν γίνεται ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3  
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4 Δείγματα – Δειγματολθψία  

Δείγματα κα κατατεκοφν, αν ηθτθκοφν από το γνωμοδοτικό όργανο και μετά από ζγγραωθ ειδοποίθςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ  

Ρι προςωερόμενεσ τιμζσ  είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και  δεν αναπροςαρμόηονται. 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου-  

6.6.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για ζνα 
από τα αδικιματα που αναωζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμωοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ 
κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμωωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.  
 
6.6.3 Υε αμωότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, 
με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςωοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα 
υποκατάςταςθσ). 
                                                                                                                         

 Ο ΔΙΟΙΚΘΤΘΣ  

  

                                                    

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΣΤΕΦΑΝΘΣ 
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                                                                                       ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ                                                                                                                                   

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ αωορά τθν προμικεια αναλωςίμων κακαριότθτασ , εργαλεία κακαριότθτασ, ςακοφλεσ 

και  χαρτικά . 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ςο αωορά το Οοςοκομείο Υάμου, θ προμικεια κα καλφψει τισ ανάγκεσ όλων των υπθρεςιϊν του (π.χ. 
Οοςθλευτικά τμιματα, αίκουςεσ χειρουργείων,  κεντρικά μαγειρεία, κτλ) . 

 

ΥΡΟΔΙΑΙΕΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΣΕ ΤΜΘΜΑΤΑ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε τζςςερα (4) τμιματα ωσ ακολοφκωσ: 

 

ΤΜΘΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 
Κωδικόσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) 

ΦΞΘΞΑ 1 ΑΟΑΝΩΥΙΞΑ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΑΥ 39830000-9 

ΦΞΘΞΑ 2 ΕΤΓΑΝΕΙΑ ΜΑΘΑΤΙΥΞΡΧ 39224300-1 

ΦΞΘΞΑ 3 ΥΑΜΡΧΝΕΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ 19640000-4 

ΦΞΘΞΑ 4 ΧΑΤΦΙΜΑ  33771000-5 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά τμιμα αντικειμζνου 

 ΤΜΘΜΑ 1: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

ΤΜΘΜΑ 1 : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ CPV: 39830000-9 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1 ΜΤΕΞΡΥΑΣΡΧΟΡ ΝΙΦΤΡ 

Οα περιζχει ενυδατικοφσ και αναλιπαντικουσ παράγοντεσ 
του δζρματοσ. Οα ζχει ουδζτερο ph 5,5-7 και να είναι 
δερματολογικά ελεγμζνο (ξθροδερμίεσ θ 
ερεκιςμοφσ).Ματάλλθλο για ςυχνι χριςθ. Οα περιζχει 
επιπρόςκετα μια θ περιςςότερεσ ουςίεσ ςαν 
ςυντθρθτικά ςυςτατικά για τθ μθ ανάπτυξθ μικροβίων, 
όπωσ αυτά χαρακτθρίηονται ςτο ΦΕΜ  329, τεφχοσ 
δεφτερο 21/4/1997 ΜΧΑ  6α/οικ., 3320 παράρτθμα vi 
(εκτόσ triclosan). Οα ζχει άδεια ςαν απορρυπαντικό 
χεριϊν (απαιτείται θ καταχϊρθςθ ςτο ΓΧΜ) θ οποία να 
προςκομιςτεί ςτθν τεχνικι προςωορά. Οα αναωζρονται 
ςαωϊσ τα ςυςτατικά του προϊόντοσ ςτθν ετικζτα του(ςτα 
ελλθνικά) και να κατατεκοφν 1 (ζνα) δείγμα 1 λίτρου. Οα 
προςκομιςτεί τεχνικό ωυλλάδιο και δελτίο αςωάλειασ. 

2 ΧΝΩΤΙΟΘ ΝΙΦΤΡ 

 H οικιακι χλωρίνθ κα πρζπει : Οα ζχει άδεια από τον 
ΕΡΦ και να ζχει ςυγκζντρωςθ ενεργοφ χλωρίου 4,5-5%  H 
ςυςκευαςία να είναι των 2 λίτρων και περιςςότερο. Οα 
ςυνοδεφεται από δοςομετρθτζσ. H ςυςκευαςία να είναι 
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των 2 λίτρων και περιςςότερο. Θ ςυγκεκριμζνθ χλωρίνθ 
κα χρθςιμοποιείται για τθν διεργαςία τθσ χθμικισ 
αποςτείρωςθσ των  μθχανθμάτων τθσ ΞΦΟ. ςτθ ΞΕΘ, 
Χειρουργείο ςτα πλυντιρια ροφχων , μαγειρείο. 

3 
ΑΣΡΤΤΙΣΑΟΦΙΜΡ ΤΡΧΧΩΟ ΥΕ 
ΞΡΤΦΘ ΥΜΡΟΘΥ 

ΜΙΝΡ 

 Οα είναι ειδικά για προγράμματα πλφςθσ 
νοςοκομειακοφ ιματιςμοφ και ιματιςμοφ χειρουργείου 
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των πράςινων). Οα είναι 
ςαωϊσ κατάλλθλο για τθ διάλυςθ δφςκολων ςωματικϊν 
λεκζδων και να ςυνοδεφεται από προγράμματα διάλυςθσ 
λεκζδων από ωάρμακα. Οα μθν περιζχει αρϊματα, αλλά 
να προςδίδει αίςκθςθ ωρεςκάδασ και κακαριότθτασ 
μετά τθν πλφςθ. Οα είναι απόλυτα ελεγχόμενου 
αωριςμοφ. Οα περιζχει ςάπωνεσ – μθ ιονικά ταςιενεργά 
και να ελζγχει τθ ςκλθρότθτα του νεροφ (αποτροπι 
γκριηαρίςματοσ). Οα ελζγχει τθν περιεκτικότθτα ςιδιρου 
ςτο νερό (αποτροπι γκριηαρίςματοσ. Οα τθρεί τισ 
νόμιμεσ προχποκζςεισ περί διαςπαςιμότθτασ. Ρ 
προμθκευτισ να διακζτει το κατάλλθλο τεχνικό τμιμα 
υποςτιριξθσ που ςε ςυνεργαςία με το Οοςοκομείο να 
υποδεικνφει  τρόπουσ και λφςεισ προβλθμάτων και να 
δϊςει γραπτϊσ προτεινόμενεσ ωόρμουλεσ πλφςθσ 
ανάλογα με τον ιματιςμό (αίμα, ςωματικοί λεκζδεσ, 
τροωζσ κ.λπ.). Ρ προμθκευτισ να αναλάβει τθν 
υποχρζωςθ επίδειξθσ δοκιμαςτικϊν πλφςεων. Ρ 
προςωζρων υποχρεοφται επί ποινι απόρριψθσ να 
αναωζρει ςαωϊσ τθν ποςότθτα απορρυπαντικοφ που 
απαιτείται ανά κιλό ροφχων πλφςθσ ϊςτε να 
επιτυγχάνεται θ καλφτερθ κακαριότθτα για πολφ 
λερωμζνο ιματιςμό. Επίςθσ υποχρεοφται να προςκομίςει 
δείγμα του προςωερόμενου απορρυπαντικοφ το οποίο 
κα δοκιμαςτεί και κα αξιολογθκεί. Φονίηεται ότι θ 
προςωορά κα απορρίπτεται εάν με τθν ποςότθτα 
απορρυπαντικοφ που αναωζρεται ότι απαιτείται για να 
πλυκεί ζνα κιλό ροφχα δεν επιτυγχάνεται το επικυμθτό 
αποτζλεςμα. Οα διατίκενται δοςομετρθτζσ για το 
απορρυπαντικό. 

4 

ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΑ ΦΧΣΡΧ VETTEX ΥΕ 
ΔΙΑΦΡΤΑ ΧΤΩΞΑΦΑ 
(ΜΡΜΜΙΟΡ-ΜΙΦΤΙΟΡ-ΞΣΝΕ-
ΣΤΑΥΙΟΡ-AΥΣΤΡ) 

ΦΕΞΑΧΙΑ 

Απορροωθτικό πανάκι κακαριςμοφ υγρϊν & 
ξεςκονίςματοσ με δυνατότθτα απορρόωθςθσ υγρϊν. 

5 

ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΑ ΞΕ ΥΧΤΞΑ 
ΜΡΧΗΙΟΑΥ ΦΧΣΡΧ SCOTCH 
BRIGHT ΜΑΟΡΟΙΜΡ ΞΕΓΕΘΡΥ 
ΜΡΜΜΙΟΡ-ΜΙΦΤΙΟΡ-  
ΣΤΑΥΙΟΡ(ΜΑΟΡΟΙΜΡ 
ΞΕΓΕΘΡΥ) 

ΦΕΞΑΧΙΑ 

Από υλικό κατάλλθλο για χριςθ ςε πλφςιμο ανάλογθσ 
απορροωθτικότθτασ. Ανκεκτικά ςε κακαριςτικά  και 
απολυμαντικά. Χρωματικι κωδικοποίθςθ. Χψθλισ 
ποιότθτασ ςφρμα. 

6 
ΣΑΟΕΦΕΥ ΓΙΑ ΧΓΤΡ ΜΑΘΑΤΙΥΞΑ 

 
ΦΕΞΑΧΙΑ 

Ξε μικροΐνεσ ανκεκτικι πολλαπλϊν πλφςεων ςε 
κερμοκραςία πλυςίματοσ άνω των 60ΡC για άριςτο 
κακαριςμό όλων των δαπζδων. Ξζγεκοσ 40cm.Οα 
περιλαμβάνει πίςω επιωάνεια με τςζπεσ και πτερφγια για 
χριςθ με αντίςτοιχθ βάςθ. 

7 
ΧΓΤΡ ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΓΙΑ ΦΡ 
ΣΑΦΩΞΑ ΥΕ ΔΡΧΕΙΡ ΦΩΟ 4-5 
ΝΙΦΤΩΟ. 

ΝΙΦΤΡ 

Απορρυπαντικό ςε υγρι μορωι, άοςμο ςυμπυκνωμζνο, 
με ελαωρϊσ αλκαλικό θ ουδζτερο ph  διαλφματοσ, 
κατάλλθλο για τον χειρωνακτικό κακαριςμό επιωανειϊν, 
χαμθλοφ αωριςμοφ, με ςυνδυαςμό ανιονικων  και   μθ  
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ιονικϊν  επιωανειοδραςτικων ουςιϊν να μθν ωκείρει τισ 
επιωάνειεσ που χρθςιμοποιείται. Οα  διατίκεται ςε 
ςυςκευαςίεσ ζωσ 5 λίτρα με δοςομετρικι αντλία. Οα 
δίνεται το κόςτοσ ανά λίτρου ζτοιμου  διαλφματοσ. Οα 
κατατεκεί το τεχνικό ωυλλάδιο του προϊόντοσ, αδεία 
Γ.Χ.Μ και το δελτίο δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με 
τθν οδθγία Ε.Ε 1907/2006, και τον κανονιςμό  Ε.Μ 
1272/2008 clp. για δάπεδα  linoneum. 

8 

ΑΣΡΝΧΞΑΟΦΙΜΡ-ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ 
ΕΣΙΦΑΟΕΙΩΟ ΔΑΣΕΔΩΟ 
(ΓΕΟΙΜΘΥ ΧΤΘΥΘΥ) ΦΩΟ 4-5 
ΝΙΦΤΩΟ (ΑΔΙΑΝΧΦΡ ΣΤΡΛΡΟ) 

ΝΙΦΤΡ 

Για κακθμερινι κακαριότθτα – απολφμανςθ δαπζδων 
επιωανειϊν (γενικισ χριςθσ). Άδεια κυκλοωορίασ από 
τον ΕΡΦ., Γ.Χ.Μ ςιμανςθ CE για νοςοκομειακι χριςθ. Οα 
ζχει βακτθριοκτόνο, μυκθτοκτόνο, ωυματιοκτονο και 
ιοκτονο δράςθ ςε ρυπαρζσ ςυνκικεσ .  
 Οα διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ζωσ 5 λίτρα με 
δοςομετρικι αντλία. Οα δίνεται το κόςτοσ ανά λίτρο 
ζτοιμου     διαλφματοσ. Οα αναωζρονται οι αραιϊςεισ και 
ο χρόνοσ επίτευξθσ του απολυμαντικοφ αποτελζςματοσ 
για κακαρζσ και ρυπαρζσ ςυνκικεσ. Οα κατατεκεί το 
τεχνικό ωυλλάδιο του προϊόντοσ, άδεια Γ.Χ.Μ και το 
δελτίο δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν οδθγία 
Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονιςμό εκ. 1272/2008 clp. 

9 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΧΩΤΩΟ ΧΓΙΕΙΟΘΥ 
(ΑΝΑΦΑ). 

ΝΙΦΤΡ 

Οα απομακρφνει τα άλατα και τθν ουρία .Οα διαςπά τθν 
πζτρα που ςχθματίηουν τα άλατα. Οα είναι  ωιλικό  με  τα 
υλικά ςε ςυςκευαςία των 5 λίτρων με αντλία 
δοςομετρθτι. 

10 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΓΙΑ ΝΕΜΑΟΘ 
ΦΡΧΑΝΕΦΑΥ ΦΩΟ -750 ML 

ΦΕΞΑΧΙΡ 

Χγρό παχφρευςτο  για τον κακαριςμό τθσ λεκάνθσ τθσ 
τουαλζτασ .Οα απομακρφνει τα άλατα τουσ ρφπουσ  
κακϊσ και λεκζδεσ από ςκουριά και ουρία. Ξπουκάλι με 
εργονομικι λαβι ,κατάλλθλο για χριςθ μόνο ςε  
επιωάνειεσ που είναι ανκεκτικζσ ςτα οξζα. 

11 
ΧΓΤΡ ΥΦΕΓΟΩΦΙΜΡ-
ΝΑΞΣΤΙΟΦΙΜΡ ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ 
ΣΙΑΦΩΟ 

ΝΙΦΤΡ 

Υυμπυκνωμζνο αποτελοφμενο από μίγμα ταςιενεργϊν με 
οργανικό οξφ, με ελαωρά όξινο ph  
διαλφματοσ  4-5.  Ματάλλθλο για ςκλθρά νερά, να 
επιτυγχάνει αρίςτθ διαβροχι των επιωανειϊν και ιδανικό 
για ουδετεροποίθςθ των αλκαλικϊν υπολειμμάτων του 
απορρυπαντικοφ. Φιλικό με το  περιβάλλον και τον 
χριςτθ, να δίνονται ςτοιχεία τοξικότθτασ  ςε ςυνδυαςμό 
με το απορρυπαντικό. Οα δίνει καλφτερο αποτζλεςμα 
κακαρότθτασ     χωρίσ ςτίγματα και οςμζσ. Υε ςυςκευαςία 
ζωσ 21 λίτρα. Οα δίνεται θ δοςολογία χριςθσ.  Οα 
κατατεκεί το    τεχνικό ωυλλάδιο του προϊόντοσ,  άδεια 
Γ.Χ.Μ και το δελτίο δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με 
τθν οδθγία  Ε.Ε. 1907/2006, και τον κανονιςμό ΕΜ. 
1272/2008 clp. 

12 
ΑΦΑΝΑΦΙΜΡ ΧΓΤΡ 
ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ ΣΙΑΦΩΟ, ΥΧΥΜ. 2-
5 lit ΣΕΤΙΣΡΧ 

ΝΙΦΤΡ 

Χγρό όξινο προϊόν που κα αωαιρει δφςκολεσ επικακιςεισ 
αλάτων. Οα είναι ςυμπυκνωμζνο και να   περιζχει ζνα 
ανόργανο οξφ (ωωςωορικό) περιεκτικότθτασ min 30%. Οα 
είναι κατάλλθλο για επαγγελματικά    πλυντιρια πιάτων-
ποτθριϊν. Οα είναι ςυμβατό με τισ επιωάνειεσ των 
πλυντθρίων. Οα δίνεται θ   δοςολογία χριςθσ.  Υε 
ςυςκευαςία ζωσ 5 λίτρα.  Οα κατατεκεί το τεχνικό 
ωυλλάδιο του προϊόντοσ,  άδεια Γ.Χ.Μ και το δελτίο 
δεδομζνων αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν οδθγία Ε.Ε 
1907/2006, και τον κανονιςμό ΕΜ.   1272/2008 clp. 

13 ΑΣΡΝΧΞΑΟΦΙΜΡ ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΝΙΦΤΡ Για χϊρουσ παραςκευισ τροωίμων χωρίσ αλδεψδεσ. Οα 
διατίκεται ςε ςυςκευαςίεσ ζωσ 5 λίτρα με δοςομετρικι  
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ΑΟΡΠΕΙΔΡΦΩΟ ΕΣΙΦΑΟΕΙΩΟ αντλία. Οα δίνεται το κόςτοσ ανά λίτρο ζτοιμου 
διαλφματοσ. Οα κατατεκεί το τεχνικό ωυλλάδιο  του 
προϊόντοσ άδεια Γ.Χ.Μ και το δελτίο δεδομζνων 
αςωαλείασ ςφμωωνα με τθν οδθγία Ε.Ε. 1907/2006, και  
τον κανονιςμό ΕΜ. 1272/2008 clp. 

14 
ΦΩΝΕΙΕΥ 
 

ΦΕΞΑΧΙΡ 
Από πολφ καλισ ποιότθτασ ανοξείδωτο ατςάλι. 
Ξεγάλθ αντοχι και διάρκεια ηωισ. 

15 ΥΧΤΞΑ (BRILLO) ΦΕΞΑΧΙΡ 
Μουλοφρα  ενόσ  κιλοφ 

16 
ΑΣΡΤΤΧΣΑΟΦΙΜΡ ΣΙΑΦΩΟ ΓΙΑ 
ΣΝΧΥΙΞΡ ΥΦΡ ΧΕΤΙ 

ΝΙΦΤΡ 

 Φο προϊόν να είναι υπερςυμπυκνωμζνο να διαςπά 
λίπθ πρωτεΐνεσ και να ξεπλζνεται εφκολα, θ 
ςφςταςθ του να είναι ςυνδυαςμόσ από 
ανιοεπιωανειωδραςτικζσ ουςίεσ άνω 15-30% και 
15-30%μθ ιονικζσ επιωανειωδραςτικζσ ουςίεσ, 
ουδζτερο ph,να περιζχει γλυκερίνθ και να είναι 
ωιλικό ωσ προσ το χριςτθ και να είναι αρωματικό 
με ξφδι για καταπολζμθςθ δυςάρεςτων οςμϊν να 
διατίκεται ςε μεγάλθ ςυςκευαςία. Οα διατίκενται 
μικρότερεσ καινζσ ωιάλεσ  αςωαλισ ςυςκευαςίασ 
με δοςομετρικζσ  αντλίεσ. 

17 
ΑΣΡΤΤΧΣΑΟΦΙΜΡ  ΧΓΤΡ ΓΙΑ 
ΣΝΧΟΦΘΤΙΡ 

ΝΙΦΤΡ 

Οα είναι κατάλλθλο για νοςοκομειακι χριςθ. 
 Οα είναι υπερςυμπυκνωμζνο υγρισ μορωισ και 
χαμθλοφ αωριςμοφ . Οα είναι δραςτικό ακόμθ και ςε 
ςυνκικεσ υψθλισ ςκλθρότθτασ νεροφ .Οα ζχει ειδικι 
ςφνκεςθ ϊςτε να βοθκά τον κακαριςμό ρφπων και 
οςμϊν κάκε μορωισ . 
Ξετά το τελικό ξζπλυμα και ςτζγνωμα των ςκευϊν να 
μθν αωινει κθλίδεσ . Nα διαλφεται εφκολα ςτο νερό και 
να μθν ςυςςωματϊνεται όταν το νερό διζρχεται μζςα 
από τθν ειδικι κικθ  εναπόκεςθσ τουσ . 
Οα είναι ωιλικό προσ το περιβάλλον και μθν ζχει 
δυςάρεςτθ οςμι . Οα περιζχει ωωςωορικά άλατα 
όχι λιγότερα από 15% και λευκαντικοφσ 
παράγοντεσ με βάςθ το χλϊριο <5%. 

18 

ΧΓΤΡ ΑΣΡΤΤΧΣΑΟΦΙΜΡ 
ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ ΤΡΧΧΩΟ ΑΣ 5 
ΝΙΦΤΑ ΜΑΙ ΣΑΟΩ 

 

ΝΙΦΤΡ 

Χγρό απορρυπαντικό ιματιςμοφ ςε υγρι μορωι 
διαωόρου χρϊματοσ  υψθλισ ςυμπφκνωςθσ –υγρό 
πλφςεωσ υωαςμάτων για επαγγελματικά 
πλυντιρια ιματιςμοφ. Αποτελεςματικό ςε όλεσ τισ 
κερμοκραςίεσ (35-90). Ματάλλθλο για όλουσ τουσ 
τφπουσ ιματιςμοφ. Οα αποτρζπει το γάριαςμα .Οα 
απομακρφνει οργανικοφσ και πρωτεϊνικοφσ 
λεκζδεσ. Οα μθν επιτρζπει ςτον αιωροφμενο ρφπο 
να επικακίςει ςτθν ίνα. 

19 
ΧΓΤΡ ΝΕΧΜΑΟΦΙΜΡ ΤΡΧΧΩΟ 
ΑΣ 5 ΝΙΦΤΑ ΜΑΙ ΣΑΟΩ ΝΙΦΤΡ 

Χγρό άχρωμο. Νευκαντικό ροφχων, ειδικισ 
ςφνκεςθσ ςυμπυκνωμζνο για επαγγελματικά 
πλυντιρια ιματιςμοφ. Οα είναι κατάλλθλο για 
λευκό και χρωματιςτό ιματιςμό ανκεκτικό ςε 
υψθλι αλκαλικότθτα. Θ λεφκανςθ να είναι 
βαςιςμζνθ ςτισ ιδιότθτεσ του ενεργοφ οξυγόνου. 
Οα ζχει εξαιρετικι απόδοςθ ςτθ λεφκανςθ. Οα 
είναι  για κερμοκραςίεσ άνω των 600c. 

20 
ΧΓΤΡ ΕΠΡΧΔΕΦΕΤΩΥΘΥ 
ΑΝΜΑΝΙΜΡΦΘΦΑΥ ΑΣ 5 ΝΙΦΤΑ 
ΜΑΙ ΣΑΟΩ 

ΝΙΦΤΡ 

Χγρό άχρωμο άοςμο εξουδετζρωςθσ 
αλκαλικότθτασ. Χψθλισ ςυμπφκνωςθσ για  
επαγγελματικά πλυντιρια ιματιςμοφ. Οα 
εξουδετερϊνει υπολείμματα ςαπουνιοφ και 
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υπολείμματα χλϊριου. Οα μαλακϊνει τισ ίνεσ. 

21 ΣΙΓΜΑΝ ΦΡΧΑΝΕΦΑΥ ΦΕΞΑΧΙΡ 
Νευκοφ χρϊματοσ με κυκλικι βάςθ διαμζτρου 10 
cm και φψοσ 12 cm. Ξε βοφρτςα 35 cm. Σλαςτικό 
με κάλυψθ τθσ βοφρτςασ. 

22 ΥΡΔΑ ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ ΜΙΝΡ 

Υόδα πλυντθρίου υδατοδιαλυτι, πολφ υψθλισ 
ποιότθτασ που να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ 
ενιςχυτικό απορρυπαντικοφ πλυντθρίου, ωσ 
μαλακτικό νεροφ, ωσ κακαριςτικό δφςκολων 
λιπαρϊν λεκζδων κ.α. κακϊσ και για τθν 
προςταςία του πλυντθρίου από το πουρί των 
απορρυπαντικϊν. 

23. ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΦΤΕΑΦΙΩΟ  ΝΙΦΤΡ 

Υυμπυκνωμζνο υγρό διάλυμα ενηυματικισ 
ςφςταςθσ, ικανό να καταςτρζωει όλουσ τουσ 
τφπουσ οργανικϊν υπολειμμάτων, για χριςθ ςε 
ωρεάτια, βόκρουσ, αποχετεφςεισ (τουαλζτεσ, 
νεροχφτεσ, κουηίνεσ κ.α.). Φο προϊόν κα πρζπει να 
ςυνοδεφεται από τεχνικό ωυλλάδιο και δελτίο 
αςωαλείασ 

24 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΓΙΑ ΜΑΞΕΟΑ 
ΝΙΣΘ ΝΙΦΤΡ 

Ιςχυρό ςυμπυκνωμζνο υγρό κακαριςτικό - 
απορρυπαντικό για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ 
επιωανειϊν με δφςκολεσ αποκζςεισ λιπϊν ςε 
εγκαταςτάςεισ τροωίμων. Οα αποτελείται από 
μείγμα αλκαλίων, επιωανειοενεργϊν ουςιϊν και 
διαλυτϊν και να απομακρφνει ακόμθ και τα 
καμζνα λίπθ από λερωμζνουσ ωοφρνουσ και ςκεφθ 
κουηίνασ.  Φο προϊόν κα πρζπει να ςυνοδεφεται 
από τεχνικό ωυλλάδιο και δελτίο αςωαλείασ. 

25 
ΑΣΡΝΧΞΑΟΦΙΜΡ-ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ 
ΥΜΕΧΩΟ ΕΣΙΦΑΟΕΙΩΟ  ΝΙΦΤΡ 

Ζτοιμο προσ χριςθ υγρό απολυμαντικό για τθν 
απομάκρυνςθ λιπϊν και ελαίων από εξοπλιςμό 
κουηίνασ, επιωάνειεσ και πατϊματα. Οα 
αποτελείται από μείγμα αλκαλίων και 
επιωανειοενεργϊν ουςιϊν κατάλλθλο για τθν 
απομάκρυνςθ κάκε είδουσ λιπϊν και ξθρϊν 
υπολειμμάτων ωαγθτοφ και να είναι αςωαλζσ για 
χριςθ ςε αλουμινζνια    ςκεφθ και επιωάνειεσ. Φο 
προϊόν κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τεχνικό 
ωυλλάδιο      και δελτίο αςωαλείασ. 

 

ΤΜΘΜΑ 2: ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ  

ΤΜΘΜΑ 2 : ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ  CPV: 39224300-1 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1 
ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΥΦΤΑ 
ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ (ΞΑΣΕΥ) 

ΦΕΞΑΧΙΡ 
Κνεσ  από απορροωθτικό υλικό υψθλισ αντοχισ. Ξε 
δυνατότθτα να πλζνονται πάνω από 60οc. Οα είναι  
διαωορετικοφ χρϊματοσ. 

2 ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΥΦΤΑ ΡΙΜΙΑΜΡΧ 
ΦΧΣΡΧ  

ΦΕΞΑΧΙΡ Απλζσ βιδωτζσ με απορροωθτικζσ  ίνεσ 

3 
ΜΡΟΦΑΤΙ ΓΙΑ ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΥΦΤΑ 
ΡΙΜΙΑΜΡΧ ΦΧΣΡΧ 
 

ΦΕΞΑΧΙΡ Υυμβατό με τθν παραπάνω ςωουγγαρίςτρα (μάπα) 
αλουμινίου. Εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ 

4 
ΥΜΡΧΣΑ ΓΙΑ ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧΥ 
ΧΩΤΡΧΥ 

ΦΕΞΑΧΙΡ Σλαςτικι με βιδωτι κεωαλι. Ανκεκτικζσ 
πλαςτικοποιθμζνεσ  τρίχεσ. 
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5 
ΥΜΡΧΣΑ ΓΙΑ ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧΥ 
ΧΩΤΡΧΥ 

ΦΕΞΑΧΙΡ 
Χψθλι ανκεκτικότθτα 

6 
ΜΡΟΦΑΤΙ ΓΙΑ ΥΜΡΧΣΑ 
ΕΠΩΦΕΤΙΜΩΟ ΧΩΤΩΟ 

ΦΕΞΑΧΙΡ 
Υυμβατό με τισ παραπάνω ςκοφπεσ 

7 
ΜΡΟΦΑΤΙ ΓΙΑ ΥΜΡΧΣΑ 
ΕΥΩΦΕΤΙΜΩΟ ΧΩΤΩΟ 

ΦΕΞΑΧΙΡ 
Υυμβατό με τισ παραπάνω ςκοφπεσ. 

8 ΦΑΤΑΥΙ ΞΕ ΜΡΟΦΑΤΙ ΦΕΞΑΧΙΡ Φαράςι με κοντάρι υψθλισ αντοχισ 

9 
ΥΕΦ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ ΔΙΣΝΡΧ 
ΜΡΧΒΑ  

 

ΦΕΞΑΧΙΡ 

Δφο κουβάδεσ 25 λίτρων.  Ξπλε και κόκκινο χρϊμα  ςε 
τροχιλατθ βάςθ με ςτίωτθ και λαβι  πρζςασ  κζςθ για 
ςτιριγμα κονταριοφ. 

10 
ΒΑΥΘ ΞΕ ΣΕΤΙΥΦΤΡΦΙΜΘ ΝΑΒΘ 
ΓΙΑ ΣΑΟΕΦΑ 

ΦΕΞΑΧΙΡ 
Ανκεκτικι βάςθ από πλαςτικό εργονομικόσ ςχεδιαςμόσ 

ΤΜΘΜΑ 3: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  

ΤΜΘΜΑ 3 : ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ   CPV: 19640000-4 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1 
ΥΑΜΡΙ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ  
ΞΑΧΤΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ    
65Χ80CM 

ΦΕΞΑΧΙΡ 

Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί  από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ με κολλιςεισ από κερμοκολλθτικι μζκοδο 
υψθλισ αντοχισ. Θα ζχει ςχιμα ορκογϊνιο με 
πτυχωτζσ πλευρζσ αναδίπλωςθσ. Διαςτάςεισ: α)65-85 
cm  περίπου.  Φυποποιθμζνθ ςυςκευαςία με ενδείξεισ 
που αναωζρουν όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τουσ 
όπωσ  τθν προζλευςθ   και τισ προδιαγραωζσ του 
είδουσ. Οα προςκομιςτεί ζνα δείγμα 

2 
ΥΑΜΡΙ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ  
ΞΑΧΤΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ    
80Χ110CM ΜΑΟΡΟΙΜΕΥ 

ΦΕΞΑΧΙΡ 

Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί  από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ με κολλιςεισ από κερμοκολλθτικι μζκοδο 
υψθλισ αντοχισ. Θα ζχει ςχιμα ορκογϊνιο με 
πτυχωτζσ πλευρζσ αναδίπλωςθσ. Διαςτάςεισ:  80-110cm  
περίπου Φυποποιθμζνθ ςυςκευαςία με ενδείξεισ που 
αναωζρουν όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τουσ 
όπωσ  τθν προζλευςθ   και τισ προδιαγραωζσ του 
είδουσ. Οα προςκομιςτεί ζνα δείγμα. 

3 
ΥΑΜΡΙ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ  
ΞΑΧΤΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ    
80Χ110CM ΧΡΟΔΤΕΥ  

ΜΙΝΡ 

Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί βαρζωσ τφπου υψθλισ 
πυκνότθτασ με κολλιςεισ από κερμοκολλθτικι μζκοδο 
υψθλισ αντοχισ. Θα ζχει ςχιμα ορκογϊνιο με 
πτυχωτζσ πλευρζσ αναδίπλωςθσ.  Διαςτάςεισ 80-110cm 
περίπου. Φυποποιθμζνθ ςυςκευαςία με ενδείξεισ που 
αναωζρουν όλα τα επιμζρουσ χαρακτθριςτικά τουσ 
όπωσ  τθν προζλευςθ   και τισ προδιαγραωζσ του 
είδουσ. Οα προςκομιςτεί δείγμα. 

4 
ΥΑΜΡΧΝΕΥ  ΓΤΑΦΕΙΡΧ 45 ΕΩΥ 
50 CM ΣΕΤΙΣΡΧ 

 

ΦΕΞΑΧΙΡ 

Διαωόρων χρωμάτων. Από πολυαικυλζνιο υψθλισ 
πυκνότθτασ  διαςτάςεισ 45-50 cm περίπου ςε ρολό 
ςυςκευαςμζνο   50τμχ περίπου 

5 
ΥΑΜΡΙ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ  
ΜΙΦΤΙΟΡΧ  ΧΤΩΞΑΦΡΥ    
80Χ110CM 

 

 

ΦΕΞΑΧΙΡ 

Υάκοι ιδιαίτερα ανκεκτικοί , βαρζωσ τφπου  από 
πολυαικυλζνιο υψθλισ  πυκνότθτασ με κολλιςεισ  από 
κερμοκολλθτικι   μζκοδο υψθλισ αντοχισ. Φο υλικό δεν 
κα είναι PVC. Θα αναγράωεται με ανεξίτθλο και   
ευδιάκριτο τρόπο «ΕΣΙΜΙΟΔΧΟΑ ΙΑΦΤΙΜΑ ΑΣΡΒΝΘΦΑ» 
και  κα είναι τυπωμζνο το ςιμα του βιολογικοφ  
κινδφνου. Διαςτάςεων 80-110cm περίπου 
Φυποποιθμζνθ ςυςκευαςία με ενδείξεισ  που κα  
αναωζρουν     όλα τα επιμζρουσ    χαρακτθριςτικά 
τουσ , όπωσ   τθν προζλευςθ - προδιαγραωζσ είδουσ. 

 





Υελίδα 52 

ΤΜΘΜΑ 4 :  ΧΑΤΙΚΑ 

ΤΜΘΜΑ 4 : ΧΑΤΙΚΑ  CPV: 33771000-5 

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

1 ΧΑΤΦΙ ΧΓΕΙΑΥ 250 ΦΧΝΝΩΟ ΦΕΞΑΧΙΡ 
Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ 
υδροδιαλυτόσ μθ ανακυκλωμζνοσ 120 γραμ. με 
απόκλιςθ  ςυν-πλθν   20 γραμμάρια 

2 ΧΕΙΤΡΣΕΦΥΕΦΕΥ  ΦΕΞΑΧΙΡ 

Χθμικόσ και κερμοπλαςτικόσ πολτόσ πλιρωσ 
υδροδιαλυτόσ μθ ανακυκλωμζνοσ 220 γραμ.  , με 
απόκλιςθ  ςυν-πλθν   20 γραμμάρια Διαςτάςεων 21x25 
cm τουλάχιςτον). 

3 

ΤΡΝΡ ΜΡΧΗΙΟΑΥ 
ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ 1 ΜΙΝΡΧ 
ΞΘΑΟΑΜΧΜΝΩΞΕΟΡ, ΝΕΧΜΡΧ 
ΧΤΩΞΑΦΡΥ, 100% 
ΧΑΤΦΡΞΑΗΑ,ΦΩΦΕΙΟΡΦΘΦΑΥ 
90% ΞΘΜΡΧΥ 100-120 ΞΕΦΤΑ) 

ΦΕΞΑΧΙΡ 

Φο κάκε ρολό κα ζχει βάροσ 1000 gr περίπου 10%,χωρίσ 
να υπολογίηεται το βάροσ του μαδρεν, γκοωρζ, από 
λευκαςμζνο χθμικό πολτό, με διάτρθτο χϊριςμα 
ανάμεςα ςτα ωφλλα. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΤΜΘΜΑ 1 : «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ»    

 

Α/Α 
Κωδικόσ Υλικοφ  

(Ρ.Τ. ι CPV) 
Ονομαςία Υλικοφ 

Μ
ο
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δ

α
 

Μ
ζτ

ρ
θ

ς
θ

σ 

Ρ
ο
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ό
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τα
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μ

ι
 

Κ
α

κ
α

ρ
ι

   
   

  

Α
ξί

α
  

 %
  Φ

Ρ
Α

 

Ρροχπολογιςμόσ 
Δαπάνθσ  

 
1 39830000-9 ΜΤΕΞΡΥΑΣΡΧΟΑ ΝΙΦΤΡ 900 0,50 € 450,00 € 17 526,50 € 

2 39830000-9 ΧΝΩΤΙΟΘ ΝΙΦΤΡ 1500 0,78 € 1.170,00 € 17 1.368,90 € 

3 39830000-9 
ΑΣΡΤΤΙΣΑΟΦΙΜΡ 
ΤΡΧΧΩΟ  

ΜΙΝΡ 555 1,11 € 616,05 € 17 720,78 € 

4 39830000-9 

ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΑ ΦΧΣΡΧ 
VETTEX ΥΕ ΔΙΑΦΡΤΑ 
ΧΤΩΞΑΦΑ(ΜΡΜΜΙΟΡ-
ΜΙΦΤΙΟΡ-ΞΣΝΕ-
ΣΤΑΥΙΟΡ-AΥΣΤΡ) 

ΦΞΧ 500 0,50 € 250,00 € 17 292,50 € 

5 39830000-9 

ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΑ ΞΕ 
ΥΧΤΞΑ ΜΡΧΗΙΟΑΥ 
ΦΧΣΡΧ SCOTCH 
BRIGHT  ΜΡΜΜΙΟΡ-
ΜΙΦΤΙΟΡ-
ΣΤΑΥΙΟΡ(ΞΕΓΑΝΡΧ 
ΞΕΓΕΘΡΧΥ)  

ΦΞΧ 450 0,08 € 36,00 € 17 42,12 € 

6 39830000-9 

ΧΓΤΡ ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ 
ΓΙΑ ΦΡ ΣΑΦΩΞΑ ΥΕ 
ΔΡΧΕΙΡ ΦΩΟ 4-5 
ΝΙΦΤΩΟ 

ΝΙΦΤΡ 144 0,55 € 79,20 € 17 92,66 € 
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7 39830000-9 

ΑΣΡΝΧΞΑΟΦΙΜΡ-
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ 
ΕΣΙΦΑΟΕΙΩΟ 
ΔΑΣΕΔΩΟ (ΓΕΟΙΜΘΥ 
ΧΤΘΥΘΥ) ΦΩΟ 4-5 
ΝΙΦΤΩΟ(ΑΔΙΑΝΧΦΡ 
ΣΤΡΛΡΟ) 

ΝΙΦΤΡ 750 7,95 € 5.962,50 € 17 6.976,13 € 

8 39830000-9 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΧΩΤΩΟ 
ΧΓΙΕΙΟΘΥ (ΑΝΑΦΑ)  

ΝΙΦΤΡ 50 1,30 € 65,00 € 17 76,05 € 

9 39830000-9 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΓΙΑ 
ΝΕΜΑΟΘ ΦΡΧΑΝΕΦΑΥ 
ΦΩΟ -750 ML 

ΦΞΧ 100 0,93 € 93,00 € 17 108,81 € 

10 39830000-9 
ΧΓΤΡ ΥΦΕΓΟΩΦΙΜΡ-
ΝΑΞΣΤΙΟΦΙΜΡ 
ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ ΣΙΑΦΩΟ 

ΝΙΦΤΡ 60 1,20 € 72,00 € 17 84,24 € 

11 39830000-9 

ΑΦΑΝΑΦΙΜΡ ΧΓΤΡ 
ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ 
ΣΙΑΦΩΟ, ΥΧΥΜ. 2-5 lit 
ΣΕΤΙΣΡΧ 

ΝΙΦΤΡ 15 2,00 € 30,00 € 17 35,10 € 

12 39830000-9 

ΑΣΡΝΧΞΑΟΦΙΜΡ 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ 
ΑΟΡΠΕΙΔΡΦΩΟ 
ΕΣΙΦΑΟΕΙΩΟ 

ΝΙΦΤΡ 9 3,10 € 27,90 € 17 32,64 € 

13 39830000-9 ΦΩΝΕΙΕΥ ΦΞΧ 120 0,50 € 60,00 € 17 70,20 € 

14 39830000-9 
ΥΧΤΞΑ (BRILLO) 
1ΦΞΧ=1ΜΙΝΡ 

ΦΞΧ 7 3,30 € 23,10 € 17 27,03 € 

15 39830000-9 
ΑΣΡΤΤΧΣΑΟΦΙΜΡ 
ΣΙΑΦΩΟ ΓΙΑ ΣΝΧΥΙΞΡ 
ΥΦΡ ΧΕΤΙ 

ΝΙΦΤΡ 350 0,50 € 175,00 € 17 204,75 € 

16 39830000-9 
ΑΣΡΤΤΧΣΑΟΦΙΜΡ  
ΧΓΤΡ ΓΙΑ ΣΝΧΟΦΘΤΙΡ ΝΙΦΤΡ 20 1,90 € 

38,00 € 
17 

44,46 € 

17 39830000-9 

ΧΓΤΡ 
ΑΣΡΤΤΧΣΑΟΦΙΜΡ 
ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ 
ΤΡΧΧΩΟ ΑΣ 5 ΝΙΦΤΑ 
ΜΑΙ ΣΑΟΩ ΝΙΦΤΡ 

450 2,00 € 900,00 € 17 1.053,00 € 

18 39830000-9 
ΧΓΤΡ ΝΕΧΜΑΟΦΙΜΡ 
ΤΡΧΧΩΟ ΑΣ 5 ΝΙΦΤΑ 
ΜΑΙ ΣΑΟΩ ΝΙΦΤΡ 

 
150 

2,50 € 375,00 € 17 438,75 € 

19 39830000-9 

ΧΓΤΡ 
ΕΠΡΧΔΕΦΕΤΩΥΘΥ 
ΑΝΜΑΝΙΜΡΦΘΦΑΥ ΑΣ 
5 ΝΙΦΤΑ ΜΑΙ ΣΑΟΩ ΝΙΦΤΡ 

70 2,00 € 140,00 € 17 163,80 € 

20 39830000-9 ΣΙΓΜΑΝ ΦΡΧΑΝΕΦΑΥ 
ΦΞΧ 

10 
2,10 € 

21,00 € 17 24,57 € 

21 39830000-9 
ΣΑΟΕΦΕΥ ΓΙΑ ΧΓΤΡ 
ΜΑΘΑΤΙΥΞΑ 

ΦΞΧ 130 3,60 € 468,00 € 17 547,56 € 

22 39830000-9 ΥΡΔΑ ΣΝΧΟΦΘΤΙΡΧ 
ΜΙΝΡ 

 
500     2,00 € 

1.000,00 € 17 1.170,00 € 
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23 39830000-9 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ 
ΦΤΕΑΦΙΩΟ  LT 

 
10 7,25 € 

72,50 € 17 84,83 € 

24 39830000-9 
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΓΙΑ 
ΜΑΞΕΟΑ ΝΙΣΘ LT 

20 
5,11 € 

102,20 € 17 119,57 € 

25 39830000-9 
ΑΣΡΝΧΞΑΟΦΙΜΡ-
ΜΑΘΑΤΙΥΦΙΜΡ ΥΜΕΧΩΟ 
ΕΣΙΦΑΟΕΙΩΟ  LT 

30 
7,50 € 

225,00 € 17 263,25 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ   

 

 

 

12.451,45 17 14.568,20 

 
 
ΤΜΘΜΑ 2: ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ  

 

Α/Α 
Κωδικόσ Υλικοφ  

(Ρ.Τ. ι CPV) 
Ονομαςία Υλικοφ 
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Ρροχπολογιςμόσ 
Δαπάνθσ  

1 
39224300 ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΥΦΤΑ 

ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΘ 
(ΞΑΣΕΥ) 

ΦΞΧ 85 2,50 € 212,50 € 17 248,63 € 

2 
39224300 ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΥΦΤΑ 

ΡΙΜΙΑΜΡΧ ΦΧΣΡΧ  
ΦΞΧ 25 2,40 € 60,00 € 17 70,20 € 

3 
39224300 ΜΡΟΦΑΤΙ ΓΙΑ 

ΥΦΡΧΓΓΑΤΙΥΦΤΑ 
ΡΙΜΙΑΜΡΧ ΦΧΣΡΧ 

ΦΞΧ 10 2,30 € 23,00 € 17 26,91 € 

4 
39224300 ΥΜΡΧΣΑ ΓΙΑ 

ΕΥΩΦΕΤΙΜΡΧΥ ΧΩΤΡΧΥ 
ΦΞΧ 15 1,80 € 27,00 € 17 31,59 € 

5 
 

39224300 

ΥΜΡΧΣΑ ΓΙΑ 
ΕΠΩΦΕΤΙΜΡΧΥ 
ΧΩΤΡΧΥ 

ΦΞΧ 3 1,95 € 5,85 € 17 6,84 € 

6 
39224300 ΜΡΟΦΑΤΙ ΓΙΑ ΥΜΡΧΣΑ 

ΕΠΩΦΕΤΙΜΩΟ ΧΩΤΩΟ 
ΦΞΧ 3 1,80 € 5,40 € 17 6,31 € 

7 
39224300 ΜΡΟΦΑΤΙ ΓΙΑ ΥΜΡΧΣΑ 

ΕΥΩΦΕΤΙΜΩΟ ΧΩΤΩΟ 
ΦΞΧ 10 1,00 € 10,00 € 17 11,70 € 

8 39224300 ΦΑΤΑΥΙ ΞΕ ΜΡΟΦΑΤΙ ΦΞΧ 10 1,80 € 18,00 € 17 21,06 € 

9 
39224300 ΥΕΦ ΥΧΥΦΘΞΑΦΡΥ 

ΔΙΣΝΡΧ ΜΡΧΒΑ  ΦΞΧ 
3 

385,00 € 
1.155,00 € 17 1.351,35 € 

10 
39224300 ΒΑΥΘ ΞΕ 

ΣΕΤΙΥΦΤΡΦΙΜΘ ΝΑΒΘ 
ΓΙΑ ΣΑΟΕΦΑ ΦΞΧ 

 

7 15,00 € 

 

105,00 € 
17 122,85 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 2 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ  

 

 

 

1.621,75 17 1.897,44 
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ΤΜΘΜΑ 3: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ 

 

Α/Α 
Κωδικόσ Υλικοφ  

(Ρ.Τ. ι CPV) 
Ονομαςία Υλικοφ 
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Ρροχπολογιςμόσ 
Δαπάνθσ  

1 

 

19640000 

ΥΑΜΡΙ 
ΑΣΡΤΤΙΞΑΦΩΟ  
ΞΑΧΤΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ    
65Χ80CM 

ΦΞΧ 90000 0,06 € 5.400,00 € 17 6.318,00 € 

2 

 

19640000 

ΥΑΜΡΙ 
ΑΣΡΤΤΙΞΑΦΩΟ  
ΞΑΧΤΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ 
80X110CM 
(ΜΑΟΡΟΙΜΕΥ) 

ΦΞΧ 5000 0,07 € 350,00 € 17 409,50 € 

3 

 

19640000 

ΥΑΜΡΙ 
ΑΣΡΤΤΙΞΑΦΩΟ  
ΞΑΧΤΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ 
80X110CM 
(ΧΡΟΔΤΕΥ) 

ΜΙΝΡ 300 1,00 € 300,00 € 17 351,00 € 

4 
 

19640000 

ΥΑΜΡΧΝΕΥ ΓΤΑΦΕΙΡΧ 
45 ΕΩΥ 50 CM 

ΦΞΧ 33000 0,01 € 363,00 € 17 424,71 € 

5 

 

19640000 

ΥΑΜΡΙ 
ΑΣΡΤΤΙΞΑΦΩΟ  
ΜΙΦΤΙΟΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ  
80X110 CM 

ΦΞΧ 14000 0,11 € 1.540,00 € 17 1.801,80 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 3 

ΤΜΘΜΑΤΟΣ     
7.953,00 

 
9.305,01 

 
ΤΜΘΜΑ 4: ΧΑΤΙΚΑ  

Α/Α 
Κωδικόσ 

Υλικοφ  (Ρ.Τ. 
ι CPV) 

Ονομαςία Υλικοφ 
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Ρροχπολογιςμόσ 
Δαπάνθσ  

1 33771000-5 ΧΑΤΦΙ ΧΓΕΙΑΥ 250 ΦΧΝΝΩΟ TMX 7000 0,23 € 1.610,00 € 17 1.883,70 € 

2 33771000-5  ΧΕΙΤΡΣΕΦΥΕΦΕΥ  ΦΞΧ 13000 0,55 € 7.150,00 € 17 8.365,50 € 

3 

 

 

33771000-5 

ΤΡΝΡ ΜΡΧΗΙΟΑΥ 
ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ 1 ΜΙΝΡΧ 
ΞΘΑΟΑΜΧΜΝΩΞΕΟΡ, 
ΝΕΧΜΡΧ ΧΤΩΞΑΦΡΥ, 100% 
ΧΑΤΦΡΞΑΗΑ,ΦΩΦΕΙΟΡΦΘΦΑΥ 
90% ΞΘΜΡΧΥ 100-120 
ΞΕΦΤΑ) 

ΦΞΧ 80 1,80 € 144,00 € 17 168,48 € 

4 
33771000-5 

ΧΑΤΦΙ ΧΓΕΙΑΥ 250 ΦΧΝΝΩΟ TMX 7000 0,23 € 1.610,00 € 17 1.883,70 € 

 

ΣΥΝΟΛΟ 4 
ΤΜΘΜΑΤΟΣ     

8.904,00 
 

10,417,68 
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                                                                               ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙ – ΕΕΕΥ 
Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ 
Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 
ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι ανακοίνωςθ είναι 
διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται 
ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν 
φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ]. 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 
ανακζτοντα φορζα  

Υτοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ 

Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροωορίεσ που απαιτοφνται ςτο Ξζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΥ/ΦΕΧΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του 

ΕΕΕΥ/ΦΕΧΔ. Σαρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ:  

Σροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ *+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: *+*+*+*+/S [][][][][][]2019/S 248-612577 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι αν 

δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων ωορζασ κα πρζπει να 

ςυμπλθρϊςει πλθροωορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμωιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο)  

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/ *ΑΔΑΞ Σροκιρυξθσ ςτο ΜΘΞΔΘΥ+) 

 

Υτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εωθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροωορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ αδιαμωιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.  

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: ΓΕΟΙΜΡ ΟΡΥΡΜΡΞΕΙΡ ΥΑΞΡΧ 

Α.Φ.Ξ., εωόςον υπάρχει: 999340688 

Δικτυακόσ τόποσ (εωόςον υπάρχει):WW.GENIKO NOSOKOMEIO SAMOU.GOV.GR 

Σόλθ: ΥΑΞΡΥ 

Ρδόσ και αρικμόσ: ΜΕΦΑΝΡΣΡΧΝΡΧ 17 

Φαχ. κωδ.:83100  

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: Α. ΞΣΑΜΡΧΝΑΥ   

Φθλζωωνο:2273-083150 

Θλ. ταχ/μείο: promithion @1152.syzefxis.gov.gr  

Χϊρα: GR 

 

 

 

../../../../../../AppData/Local/Temp/Promitheus%20ESPDint%C2%A0
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Φίτλοσ: ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ ΣΤΡΞΘΘΕΙΑΥ  ΕΙΔΩΟ ΜΑΘΑΤΙΡΦΘΦΡΥ & ΕΧΣΤΕΣΙΥΞΡΧ, ΣΝΑΥΦΙΜΩΟ ΥΑΜΡΧΝΩΟ, 

ΧΑΤΦΙΜΩΟ 

Υφντομθ περιγραωι:  Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια  ειδϊν κακαριότθτοσ & ευπρεπιςμοφ, 

πλαςτικϊν ςακουλϊν, χαρτικϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Οοςοκομείου Υάμου.  

Αρικμόσ αναωοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον ωάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα ωορζα 
(εάν υπάρχει): 

Μζροσ ΙΙ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Σλθροωορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό ωορζα 
Επωνυμία: 

Ρδόσ και αρικμόσ: 

Φαχ. κωδ.: 

Σόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Φθλζωωνο: 

ωαξ: 

Α.Φ.Ξ., εωόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εωόςον υπάρχει): 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; 

Οαι / χι 

Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Ξόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ ωορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι 

μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ 

ανικουν οι ενδιαφερόμενοι εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
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Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 

Ματά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ ωορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν ωορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει 

εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον 

ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ 

πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Οαι / χι 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ 

πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει 

πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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- 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με 

άλλουσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από 

κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ: 

- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 

Ματά περίπτωςθ, αναωορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

ωορζασ επικυμεί να υποβάλει προςωορά. 

Απάντθςθ: 

- 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 

Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Θμερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχ/μείο: 
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Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 

κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται 

ο οικονομικόσ φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε 

τρίτουσ υπό μορωι υπεργολαβίασ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

- 

Τφποσ ταυτότθτασ 

- 

Κωδικοί CPV 
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- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Μζροσ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν 

εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 

τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 
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Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαφκορά 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 

τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Απάτθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 

τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Φρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 





Υελίδα 64 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 

τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραωο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ) / Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) 10 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 
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Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 

τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ ωορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποωάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόωαςθ για ζναν 

από τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 
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- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια 

τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά τθν καταβολι 

ωόρων, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα ωορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

Οαι / χι 

Διευκρινίςτε: 

- 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 
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δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

Οαι / χι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αωορά τθν καταβολι 

ειςωορϊν κοινωνικισ αςωάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο 

και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα ωορζα, εάν είναι άλλο 

από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: 

Οαι / χι 

Διευκρινίςτε: 

- 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε 

δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ; 

Οαι / χι 
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Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; 

Οαι / χι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
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- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του κοινωνικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του εργατικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 
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αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ρτϊχευςθ 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 

εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 

να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 

εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ ωορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 
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- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 

εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 

να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 

εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ ωορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 

εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 

να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 

εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ ωορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Σαρακαλϊ αναωζρετε λεπτομερείσ πλθροωορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 

εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 

να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 

εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Φελεί ο οικονομικόσ ωορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 

εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 

να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 

εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ ωορζα; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να 

εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο 

να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν 

παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του 

εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ ωορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 
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Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ ωορζασ ςυμωωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ ωορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 
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Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ ωορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμωερόντων λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ ωορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα ωορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 
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Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ ωορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα ωορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν 

εν λόγω προθγοφμενθ ςφμβαςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδίκθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που 

να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Οαι / χι 

 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 

απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροωοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) ζχει 

αποκρφψει τισ πλθροωορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα ωορζα, και δ) ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα ωορζα, να 

αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να του αποωζρουν ακζμιτο 

πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροωορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποωάςεισ 
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που αωοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Οαι / χι 

 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα α ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ 

μζρουσ), ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ 

Απάντθςθ: 

Οαι 

Λιξθ 

Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ρ οικονομικόσ ωορζασ πρζπει να παράςχει πλθροωορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων ωορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι 

κανόνεσ που πρόκειται να εωαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθωίων 

που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν προςωορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Ρι 

πλθροωορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αωορά τα 

πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορωζσ αποδεικτικϊν εγγράωων, εωόςον 

ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται ςτθ ςχετικι 

προκιρυξθ ι ςτα ζγγραωα τθσ προμικειασ που αναωζρονται ςτθν προκιρυξθ. Για 

κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 

ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των (προ)επιλεγμζνων υποψθφίων 

Σλθροί τα εωαρμοςτζα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι τουσ κανόνεσ, 

ϊςτε να περιορίηεται ο αρικμόσ των υποψθωίων με τον ακόλουκο τρόπο: Υε περίπτωςθ 

που απαιτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι άλλεσ μορωζσ αποδεικτικϊν εγγράωων, να 

αναωζρετε για κάκε ζνα αν ο οικονομικόσ ωορζασ ζχει τα απαιτοφμενα ζγγραωα: 
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Απάντθςθ: 

Οαι / χι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναωζρει 

ςφμωωνα με τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ 

επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και 

χωρίσ κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορωζσ 

αποδεικτικϊν εγγράωων που αναωζρονται, εκτόσ εάν: 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων ωορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 

κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ ωορζασ 

ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροωορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι ωορζα 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναωοράσ των εγγράωων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα ωορζα να το πράξει+ ι 

β) Από τισ 18 Ρκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εωαρμογι του 

άρκρου 59 παράγραωοσ 5 δεφτερο εδάωιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων ωορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραωα. 

Ρ κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα ωορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να 

αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροωοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο 

Ξζροσ ΙΙΙ και το Ξζροσ IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράωου Υφμβαςθσ για 

τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Ξζροσ Ι. 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραωι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Φόποσ 

Χπογραωι__ 
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                                            ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 

                                                                           ΣΥΜΒΑΣΘ       

Υτθ Υάμο ςιμερα τθν ….. του μθνόσ ………………… του ζτουσ ……./ θμζρα τθσ εβδομάδασ …………….και ϊρα 
……., οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι, αωενόσ μεν ο ………………………………….. Διοικθτισ του Γ.Ο. Υάμου “Άγιοσ 
Σαντελειμων” και αωετζρου θ εταιρεία με τθν επωνυμία «………………………………………………» με ζδρα τθν 
…………………(Δ/νςθ) και ΑΦΞ …………………..εω’ εξισ καλοφμενοσ ωσ “προμθκευτισ” ζχοντασ υπόψθ: 

1. Φον θλεκτρονικό διαγωνιςμό που διενεργικθκε τθν …………… ςφμωωνα με τθν διακιρυξθ 
…………………….. του Γ.Ο. Υάμου “Άγιοσ Σαντελειμων”. 

2. Φα από ……………………, και …………………… ςχετικά πρακτικά τεχνικισ και  
οικονομικισ αξιολόγθςθσ τθσ Επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

3. Φθν …………………….. ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου  του Γ.Ο. Υάμου “Άγιοσ Σαντελειμων”, 
κατά τθν οποία μειοδότθσ αναδείχτθκε ο δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων. 

4. Φθν από …………. προςωορά τθσ εταιρείασ ςυμωϊνθςαν και ζκαναν δεκτά τα πιο κάτω: 
Ρ πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων, ανακζτει ςτο δεφτερο τθν προμικεια των πιο κάτω ειδϊν: 
 ΡΟΣΟΤΘΤΑ: Θ παραπάνω γραμμζνθ . Ρι τιμζσ των ειδϊν νοοφνται για παράδοςθ αυτϊν  ςτισ αποκικεσ  

του Οοςοκομείου . 
 ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ : Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται τμθματικά κατόπιν δικισ μασ παραγγελίασ ,ςτισ 

αποκικεσ του Οοςοκομείου ,ςε  ϊρεσ των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, και εντόσ τριϊν (03) θμερϊν από τθν 
παραγγελία.   

 ΤΟΡΟΣ ΕΚΡΛΘΩΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ : Φο Οοςοκομείο , τα δε ζξοδα   μεταωοράσ μζχρι εκεί βαρφνουν 
τον προμθκευτι. 

  Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι   ςφμωωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο Ο 4412/2016. 

 Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα γίνεται από το Οοςοκομείο με χρθματικό ζνταλμα και με βάςθ τα νόμιμα 
δικαιολογθτικά όπωσ ορίηεται ςτο Ο.4412/2016. 
 

 Ο προμθκευτισ υπόκειται ςτισ πιο κάτω κρατιςεισ: 
                           - Χπζρ ΕΑΑΔΘΥΧ 0,07% 

                             - Χαρτόςθμο  3% επί ΕΑΑΔΘΥΧ 

                             - ΡΓΑ  χαρτοςιμου 20% επί χαρτ. ΕΑΑΔΘΥΧ 

                          - Χπζρ ΑΕΣΣ 0,06% 

                             - Χαρτόςθμο  3% επί ΑΕΣΣ 

                           -  Χπζρ Ψυχικισ Χγείασ  2% 

                           -  Φόροσ προμθκευτϊν 4%  

   Υε τυχόν εκπρόκεςμθ παράδοςθ των ειδϊν ςε εωαρμογι των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα από τον 
καταλογιςμό κάκε άλλθσ ηθμιάσ του Δθμοςίου από τθν κακυςτζρθςθ παράδοςθσ, μπορεί το Δ.Υ. του 
Οοςοκομείου να επιβάλλει και ανάλογο πρόςτιμο, θ είςπραξθ του οποίου κα γίνει από αυτά που ζχει να 
ειςπράξει ο προμθκευτισ  ι από τθν εγγυθτικι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  Εάν ο προμθκευτισ για 
δεφτερθ ωορά παραδϊςει εκπρόκεςμα είδθ που του παραγγζλκθκαν, το Δ.Υ. μπορεί να τον κθρφξει 
ζκπτωτο να προκθρφξει νζο διαγωνιςμό και εάν προκφψει διαωορά τιμισ να τθν καταλογίςει ςτον 
ζκπτωτο προμθκευτι. Φα είδθ που κα προςκομιςτοφν κα πρζπει να είναι ίδια με τα προςωερκζντα και 
όπωσ περιγράωονται ςτθν προςωορά. Υε αντίκετθ περίπτωςθ το Οοςοκομείο ζχει δικαίωμα επιβολισ 
όλων των κυρϊςεων που προβλζπονται και για τθν εκπρόκεςμθ παράδοςθ, προκειμζνου να εξαςωαλίςει 
το οικονομικό του ςυμωζρον. 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ :  Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ με τμθματικζσ παραδόςεισ ιςχφει για ζνα ζτοσ,  
δθλαδι   από………………. Ζωσ………………….. 

     Ρ προμθκευτισ ωσ προσ τθν Διακιρυξθ και τθν υπογραωείςα  ςφμβαςθ υπάγεται ςτθν αρμοδιότθτα 
των δικαςτθρίων τθσ Υάμου. 
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      Ρ δεφτεροσ των ςυμβαλλομζνων δθλϊνει ότι αποδζχεται τουσ όρουσ και τισ υποχρεϊςεισ του 
παρόντοσ ςυμωωνθτικοφ και ότι αναλαμβάνει τθν προμικεια των πιο πάνω ειδϊν ςτο Οοςοκομείο 
Υάμου.       

      Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυνετάγθ ςε δφο όμοια αντίτυπα και αωοφ διαβάςκθκε, βεβαιϊκθκε και 
υπογράωεται από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ωσ κατωτζρω και λαμβάνει ζκαςτοσ από ζνα όμοιο αντίτυπο. 

  
                                                                                ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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