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27/11/2020 
 
 
Διακιρυξθ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ No ΔΚΕΤ 01-2020 για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ για τθν «Ρρομικεια 
επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ» το οποίο κα καλφψει τισ ανάγκεσ του ΙΟ ςτο ζργο με τίτλο «Ανάπτυξθ αλγορίκμων 
«βακειάσ μάκθςθσ» με ςτόχο τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ τθσ εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ από μαςτογραφίεσ 
με εκπαίδευςθσ από μεγάλα δεδομζνα του ιατρικοφ διαγνωςτικοφ κζντρου του Ιδρφματοσ «Ορμφλια» και 
προςομοιϊςεων» (MIS 5063811)και ακρωνφμιο «MammoLearning», ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ «ΕΕΥΝΩ-
ΔΘΜΙΟΥΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιχειρθματικότθτα Ανταγωνιςτικότθτα και 
Καινοτομία (ΕΡΑνΕΚ), ςτον τομζα Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ(ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). 

 
Θ εκτιμϊμενθ δαπάνθ των ανωτζρω προμθκειϊν είναι–59.600,00 € - πενιντα εννζα χιλιάδεσ εξακόςια 

ευρϊ πλζον ΦΡΑ. 

 
 

Κριτιριο Αξιολόγθςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά, βάςειβζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤΜΒΑΗ 

1.1. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

Επωνυμία ΙΔΥΜΑ ΟΜΥΛΙΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΓΩΝ ΤΕΧΝΘΣ 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ ΟΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 

Ρόλθ ΟΜΥΛΙΑ 

ΤαχυδρομικόσΚωδικόσ 63071 

Τθλζφωνο 2371098400 

Φαξ 2371098402 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ormylia@artdiagnosis.gr 

Αρμόδιοσγια πλθροφορίεσ Γιϊργοσ Καραγιάννθσ 

g.karagiannis@artdiagnosis.gr 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο 
(URL) 

 
www.artdiagnosis.gr 

 

ΕίδοσΑνακζτουςασ Αρχισ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποτελεί Ν.Ρ.Ι.Δ.υπάγεται ςτθν εποπτεία και τον ζλεγχο τωνΥπουργϊν 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Υγείασ καιΚοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ρολιτιςμοφ και 
διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ ςυςτατικισ πράξθσ του, του Οργανιςμοφ τουπου κυρϊνεται με τον 
παρόντα νόμο και από τισ διατάξεισ τουα.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α) μόνον από αυτζσ που 
αφοροφν τθνυποβολι και τθν ζγκριςθ του απολογιςμοφ και του προχπολογιςμοφ 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογικισ ζρευνασ για 
τθ μελζτθτεκμθρίωςθ των ςτοιχείων πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, μετθν αρωγι του Κράτουσ και των 
Ανωτάτων ΕκπαιδευτικϊνΙδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτο Κδρυμα Ορμφλια, 23710 98400. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ: 

α) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ- ιςτότοπο του ΙΟ: www.artdiagnosis.gr
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Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται εγγράφωσ ςτο Κδρυμα Ορμφλια, Διαγνωςτικό Κζντρο, 
όπωσ ακριβϊσ περιγράφεται ςτο άρκρο2.4 (Ραράρτθμα VII). 

1.2. ηνηρεία Γηαδηθαζίαο -Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσδιαδικαςίασ 
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν διαδικαςία του άρκρου 117 του ν. 4412/16.Ο διαγωνιςμόσ κα 
διενεργθκεί ζπειτα από κανονικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) θμερϊν από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ του, δθλαδι τθν 15/12/2020. Κατά τθ διενζργεια αυτοφ δικαιοφνται να παρίςτανται 
οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ, εφόςον προςκομίηουν ςχετικό παραςτατικό 
εκπροςϊπθςθσ. 
 
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο IO. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ 
βαρφνει ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του Φορζα και το 
ζργο με τίτλο «Ανάπτυξθ αλγορίκμων «βακειάσ μάκθςθσ» με ςτόχο τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ τθσ 
εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ από μαςτογραφίεσ με εκπαίδευςθσ από μεγάλα δεδομζνα του 
ιατρικοφ διαγνωςτικοφ κζντρου του Ιδρφματοσ «Ορμφλια» και προςομοιϊςεων» (MIS 5063811) 
και ακρωνφμιο «MammoLearning», ςτα πλαίςια τθσ Δράςθσ «ΕΕΥΝΩ-ΔΘΜΙΟΥΓΩ-
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιχειρθματικότθτα Ανταγωνιςτικότθτα και 
Καινοτομία (ΕΡΑνΕΚ), τομζασ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). 

1.3. πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεοζύκβαζεο 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι «Ρρομικεια επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ», ο οποίοσ κα καλφψει 
τισ ανάγκεσ του ζργου. 
Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV): 33111000-1. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ςυνολικό ποςό των 59.600,00 € - πενιντα εννζα χιλιάδεσ 

εξακόςια ευρϊ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 73.904,00 €εβδομιντα τρείσ χιλιάδεσ εννιακόςια τζςςερα ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ με 
δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) μινα χωρίσ επιβάρυνςθ του προχπολογιςμοφ. 

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ–τιμισ. 

1.4. Θεζκηθόπιαίζην 

Εφαρμοςτζο δίκαιο είναι το Ελλθνικό δίκαιο. 
Θ Διακιρυξθ, θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ 
κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 
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Α) Τισδιατάξεισ: 
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ωσιςχφει. 
2. του ν. 3440/2006 για τθν Ζγκριςθ τθσ ςφςταςθσ Ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΙΔΥΜΑ 

ΟΜΥΛΙΑ» και κφρωςθ του Οργανιςμοφ του και άλλεσ διατάξεισ  (Φ.Ε.Κ. Α’ 38/27-02-
2006). 

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

4. τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσςυναλλαγζσ». 

5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το ΕλεγκτικόΣυνζδριο». 
6. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ΔθμοςίωνΣυμβάςεων». 
7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων 

και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσδιατάξεισ”. 

8. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου ΡροςτικζμενθσΑξίασ». 
9. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ15. 
10. του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ τ. Α’ 202/19-8-2005) «Αρχζσ και κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ 

λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα 
υπουργείου Ανάπτυξθσ», άρκρο35. 

11. το ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α’ 43/22-3-1994), άρκρο 24 (παρακράτθςθ φόρου ςτο ειςόδθμα 
από εμπορικζσ επιχειριςεισ).του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015) «Εκδθμοκρατιςμόσ 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ – Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. 
Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσδιατάξεισ». 

12. του π.δ. 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Θλεκτρονικό Αρχείο και Ψθφιοποίθςθ 
Εγγράφων. 

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

14. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσΔιατάκτεσ”. 
15. τθν υπ’ αρικ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαςθ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν «Κακοριςμόσ Χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρείεσ» (Φ.Ε.Κ. 
Βϋ 1590/16-11-2005). 

20. τθν ΥΑΡ/Φ40.4/1/989/2012 (ΦΕΚ Βϋ 1301/12.04.2012) «Κφρωςθ Ρλαιςίου Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ». 

21. τθσ με αρ. 57654 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ με κζμα «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

Β) Τα ζγγραφα: 

1. Τθν απόφαςθ του ΔΣ του ΙΟ, Συνεδρία H΄/ 10. 08. 2020 με Α.Π. 310 
2. Το τεχνικό δελτίο του Ζργου «Ανάπτυξθ αλγορίκμων «βακειάσ μάκθςθσ» με ςτόχο τθν ζγκαιρθ 
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πρόβλεψθ τθσ εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ από μαςτογραφίεσ με εκπαίδευςθσ από μεγάλα 
δεδομζνα του ιατρικοφ διαγνωςτικοφ κζντρου του Ιδρφματοσ «Ορμφλια» και προςομοιϊςεων» 
(MIS 5063811) και ακρωνφμιο «MammoLearning», 

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

1.5. Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηαδηαγσληζκνύ 

Καταλθκτικι θμ/νία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 14/12/2020 και ϊρα 13:00μμ 

Θμ/νία και ϊρα Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ: 15/12/2020 και ϊρα13:00μμ 

Τόποσ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ: Διαγνωςτικό Κζντρο του Ιδρφματοσ «ΟΜΥΛΙΑ». 

1.6. Γεκνζηόηεηα 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ζχει αναρτθκεί για δθμοςίευςθ: 
α. Στθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL): www.artdiagnosis.gr 

1.7. Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζίαζύλαςεο 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 
το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 
4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 
υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν 
που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1. ΓεληθέοΠιεξνθνξίεο 

2.1.1. Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο – εηξά ηζρύνοαπηώλ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσαυτισ: 

http://www.artdiagnosis.gr/
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I. Ραράρτθμα Ι. Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφαντικειμζνου 
II. Ραράρτθμα ΙΙ. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – ΡίνακασΣυμμόρφωςθσ 

III. Ραράρτθμα ΙII. Υπόδειγμα ανάλυςθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
IV. Ραράρτθμα IV. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν (Καλισ εκτζλεςθσ και Καλισ 

λειτουργίασ) 
V. Ραράρτθμα V. Σχζδιοςφμβαςθσ 

VI. Ραράρτθμα VΙ. Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ(Τ.Ε.Υ.Δ) 
VII. Ραράρτθμα VIΙ. Αίτθςθςυμμετοχισ 

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

3. τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ με βάςθ τα οποία κα γίνει θ ανάκεςθ ι/και θ εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, ζχουν τθν κάτωκι 
ςειρά ιςχφοσ: 
1. Θ Σφμβαςθ (Συμφωνθτικό) 
2. Θ Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματάτθσ 
3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικάδικαιολογθτικά. 
4. Θ Ρροςφορά του Αναδόχου. 

2.1.2. Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεούκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.artdiagnosis.gr 

2.1.3. Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι επί 
αποδείξει το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και 
οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 
g.karagiannis@artdiagnosis.gr. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 
ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 
αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

 Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσαλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που 
ηθτικθκαν ι των αλλαγϊν.Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν 
ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των 
προκεςμιϊν.Η Ανακζτουςα Αρχι κα απαντιςει ςυγκεντρωτικά ςτα ερωτιματα που κα 
υποβλθκοφν.Τα αιτιματα/ερωτιματα πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
εντόσ των προκεςμιϊν, που κακορίηονται ςτο άρκρο αυτό και απευκφνονται προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 
Μετά τθν υποβολι και τθν αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν, διευκρινίςεισ, τροποποιιςεισ ι 

mailto:g.karagiannis@artdiagnosis.gr.
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αποκροφςεισ όρων τθσ Διακιρυξθσ ι των Ρροςφορϊν δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί, ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ 
απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ. 

2.1.4. Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν ενςτάςεισ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικιγλϊςςα. 
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα 
και θ μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του 
ΥΡ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του 
Κ.Ρολ. Δικ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ 
προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα αυτι τζτοιαυπθρεςία. 
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 
αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το 
νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από 
το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostille” ςφμφωνα 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 
Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
Σε περίπτωςθ διαφωνίασ υπεριςχφει θ επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα‐εταιρικά ι μθ‐με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν Αγγλικι Γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
Ελλθνικι. 
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 
κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5. Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ (καλισ εκτζλεςθσ και καλισ λειτουργίασ) τθσ παραγράφου 4.1. 
εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των 
περιπτϊςεων β και γ τθσ παρ. 1 του αρ. 14 του ν. 4364/16, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ‐μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από τον 
ΕΦΚΑ (πρϊθν Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε) ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
καιΔανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία 
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ 
εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ 
διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ 
εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ 
διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον 
χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. 

Επιςυνάπτονται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν που 
εκδίδονται από Ριςτωτικά Ιδρφματα ι από τον ΕΦΚΑ (πρϊθν Ε.Τ.Α.Α.‐Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε). 

Σθμείωςθ: 

Σφμφωνα με τθ διευκρίνιςθ (ΑΔΑ:7ΝΣΟΞΤΒ‐975) επί τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 12 τθσ 
ΕΑΑΔΘΣΥ, «…τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι 
παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα 
βάςει του άρκρου 4 του π.δ. τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων). Ωσ 
προ το ειδικότερο ηιτθμα τθσ μθ αναφοράσ ςτο Γραμμάτιο των όρων ότι «θ εγγφθςθ παρζχεται 
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ διηιςεωσ», επιςθμαίνεται 
ότι, ςφμφωνα με τθ Γνωμοδότθςθ 34/1992 του ΝΣΚ, ςτισ εγγυοδοτικζσ παρακατακικεσ εκ τθσ 
φφςεωσ δεν μπορεί να τεκεί τζτοιοσ όροσ. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων ςφςταςθσ 
χρθματικϊν εγγυοδοτικϊν παρακατακθκϊν υπάρχουν ςτον ιςτότοπο του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων.» 

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

2.2. Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξην ΠνηνηηθήοΔπηινγήο 

2.2.1. Γηθαίσκαζπκκεηνρήο 

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

α) κράτοσ‐μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ‐μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

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

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςε ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ ι προςωρινι ςφμπραξθ υποχρεοφται να λάβει ςυγκεκριμζνθ 
νομικι μορφι αν κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφµβαςθ, εφόςον θ λιψθ οριςµζνθσ µορφισ είναι 
αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 19, παρ. 1, 2 
και 3 του ν.4412/2016. 

3. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά επί ποινι αποκλειςμοφ, θ οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
κοινό εκπρόςωπό τουσ, εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν προςφορά 
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσαυτισ. 

4. Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δεν μπορεί να μετζχει με περιςςότερεσ από 
μία προςφορζσ, είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ, ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ, είτε με 
οποιαδιποτε είδουσ ςυνεργαςίασ. Ραράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ επιφζρει τθν απόρριψθ 
όλων ανεξαιρζτωσ των ςχετικϊν προςφορϊν. 

2.2.2. Δγγύεζεζπκκεηνρήο 

Για τθν παροφςα ςφμβαςθ δεν απαιτείται εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 

2.2.3. Λόγνηαπνθιεηζκνύ 

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

2.2.3.1. Σειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 

Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ: 
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ‐πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 
ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν‐μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ‐πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ 
ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ 
νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία 
κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ‐πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
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τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι 
θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 
αυτισ, 
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 
όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και 
τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε 
ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ 
Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, 
για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ‐πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ215). 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε 
τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό. 
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 
κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Στισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ από (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με  
αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται 
ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Άιιεο πεξηπηώζεηοαπνθιεηζκνύ 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθμε τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και 
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ. 
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
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ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ. 
γ) όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμία υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/1632/2011, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, 
οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά, από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικιιςχφ. 

2.2.3.3. Απνθιεηζκόοζπκκεηνρήο 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ: 
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 

4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 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 εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει 
ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ, 

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, 

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 
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κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ 
παροφςασ, 

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

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν 
ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ 
ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία. 

Εάν ςτισ περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανατρζπεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Απνθιεηζκόο ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθόδηάζηεκα 

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

2.2.3.5. Απηνθάζαξζε 

Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 1, 2γ και 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 δθλ. αντιςτοίχωσ των παραγράφων 
2.2.3.1., 2.2.3.2γ και 2.2.3.3 τθσ παροφςασ 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 (αυτοκάκαρςθ). 
Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει 
καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμίεσ που προκλικθκαν από το 
ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει 
λάβειςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 
τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ 
φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ που παρζχεται βάςθ τθσ παροφςασ παραγράφου κατά τθν περίοδο του 
αποκλειςμοφ, που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ 
απόφαςθ. 

2.2.3.6. Γηαπίζησζε επάξθεηαο ή κε 

Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 
του ν. 4412/2016. 
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2.2.3.7. Πνηλή απνθιεηζκνύ 

Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4. Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήοδξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 
αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ 
απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ 
οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου 
(Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί 
φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο 
ι να ζχουν προβεί ςε ζναρξθ επιτθδεφματοσ για επάγγελμα ςυναφζσ με το αντικείμενο τθσ 
παροφςασ (για τα φυςικάπρόςωπα). 

2.2.5. Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήεπάξθεηα 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν, κατά τα τελευταία τρία (3) 
διαχειριςτικά ζτθ (2017, 2018, 2019), ελάχιςτο μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον ίςο με 
το 100% τθσ αξίασ του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ άνευ ΦΡΑ, ιτοι 59.600,00 € 

2.2.6. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθήηθαλόηεηα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να : 
α. ζχουν εκτελζςει κατά τα (3) προθγοφμενα ζτθ, τουλάχιςτον τρεισ (3) ςυμβάςεισ ςυςτθμάτων 
ψθφιακισ μαςτογραφίασ, αναβάκμιςθ αναλογικοφ μαςτογράφου ςε ψθφιακό, με αποςπϊμενο 
ψθφιακό ανιχνευτι, αντίςτοιχθσ τεχνολογίασ. Θ ςυνολικι αξία των ςυμβάςεων για το ωσ άνω 
διάςτθμα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με 100% του προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ 
προμικειασ (προαιρετικά). 
β. διακζτει τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ εγκεκριμζνο από τον καταςκευαςτικό οίκο. 

2.2.7. Πξόηππα δηαζθάιηζεοπνηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν Ριςτοποιθτικά, που εκδίδονται από επίςθμα 
γραφεία ποιοτικοφ ελζγχου ι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, που να 
βεβαιϊνουν τθν τιρθςθ προτφπων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, κατά τα προβλεπόμενα του αρκ. 82, 
του ν. 4412/2016, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.8.2. Β3 τθσ παροφςασ 
Διακιρυξθσ. 

2.2.8. Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
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2.2.8.1. Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιήπξνζθνξώλ 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ 
τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16‐11‐2016), ςφμφωνα με το 
επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VΙ, (το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986). 
Το ΤΕΥΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ‐ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του 
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 
μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςεαυτόν. 
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 
από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 
φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων ι κοινοπραξία, το 
Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ. 

2.2.8.2. Απνδεηθηηθάκέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 παρ. γ του ν. 4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 
ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 
πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 
δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 
εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016. 
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα  αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν 
να ιςχφουν. 
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Επιςθμαίνεται ότι: 
Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 
εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

1. Απλά αντίγραφα δθμοςίωνεγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν 
αντιγράφων των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ 
περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω 
ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ 
βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων 
αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίωνεγγράφων 
Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 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, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονταικαιεξακολουκοφνναιςχφουν,οιαπαιτιςεισυποβολισδθμοςίωνεγγράφωνμεςυγκεκριμζνθ 
επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ 
Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. και ςθμείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊνεγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα 
οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν. 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων 
ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 
του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Β1. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των 
δικαιολογθτικϊν εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ. 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ‐μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ 
άνωπαράγραφο. 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ 
που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. Λαμβανομζνου 
υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ 
και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί 
φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο 
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υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 
4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα εν 
λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 του ν. 
4412/2016. 
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει 
τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 
Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. 
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ 
θλεκτρονικισπλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ 
«Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ», όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
Αν το κράτοσ – μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι 
όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το  
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ 
ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσφορζασ. 
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 
τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ 
ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν 
παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ 
του ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016. 
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 
άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα (φυςικά ι νομικά πρόςωπα)προςκομίηουν: 
Ριςτοποιθτικό τθσ αρμόδιασ αρχισ από το οποίο να προκφπτει ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα 
μθτρϊα του οικείου Επιμελθτθρίου/Επαγγελματικοφ Μθτρϊου και το ειδικό επάγγελμα του, 
(ΓΕΜΘ) ι ζναρξθ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ από ΔΟΥ. 



20 

 

 

 Οι μεν προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε λοιπά κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ προςκομίηουν τισ δθλϊςεισ και πιςτοποιθτικά που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΧΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016. 

 Οι δε προςφζροντεσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο 
βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1,2,4 και 5 
και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι τθσ ωσ άνω 
Συμφωνίασ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων, προςκομίηουν πιςτοποιθτικό αντιςτοίχου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα κράτθ – μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθτουενδιαφερομζνουενϊπιοναρμόδιασδικαςτικισιδιοικθτικισαρχισ,ςυμβολαιογράφ
ου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι 
καλφπτει τισ απαιτιςεισ του άρκρου 2.2.4. τθσ παροφςασ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ των άρκρων α) 2.2.6 (Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα) 
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να προςκομίςουν εξουςιοδότθςθ για τθν αντιπροςϊπευςθ είτε 
πϊλθςθ των προϊόντων τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ ςτθν ελλθνικι αγορά και ςχετικι 
βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν οποία κα πιςτοποιείται επίςθσ θ τεχνικι εμπειρία τθσ 
προςφζρουςασ ωσ προσ τθν δυνατότθτα υποςτιριξθσ και ςυντιρθςθσ του εξοπλιςμοφ και β) 2.2.7 
(Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ), να προςκομίςουν Ριςτοποιθτικό εν ιςχφ ςφμφωνα με το 
διεκνζσ πρότυπο ISO9001:2008, ι μεταγενζςτερο ι ιςοδφναμο αυτοφ εκδιδόμενο από ανεξάρτθτο 
οργανιςμό και πιςτοποιθμζνο από διαπιςτευμζνο οργανιςμό ι ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από 
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ – μζλθ ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα 
μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, που να πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
και να αφοροφν ςτθν πϊλθςθ, ςυντιρθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ μθχανθμάτων, αναλωςίμων 
υλικϊν καιανταλλακτικϊν. 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ .Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε. κ.λπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι 
του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α, που δεςμεφουν νόμιμα τθν 
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 
υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 
θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 
Συγκεκριμζνα: 
Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι 
ΕταιρείασΡεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 
• Ρρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. περί εγκρίςεωσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό και εξουςιοδότθςθ ςε 

ςυγκεκριμζνο πρόςωπο να κατακζςει τθνπροςφορά. 
• Απόφαςθ του αρμοδίου για τθ διοίκθςθ νομικοφ προςϊπου, ςυλλογικοφ οργάνου ςχετικά με 

τθν παροχι ειδικισ εξουςιοδότθςθσ προσ υπογραφι τθσ κατακυρωκείςασ ποςότθτασ και 
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επιπλζον τθσ γενικισ εκπροςϊπθςθσ του εν λόγω νομικοφπροςϊπου. 
Σε περίπτωςθ Α.Ε. 
i) Το κωδικοποιθμζνο καταςτατικό τθσ εταιρείασ, όπωσ ιςχφει, ςε ακριβζσ αντίγραφο από το 

Γ.Ε.Μ.Θ. 
ii) Το ΦΕΚ ςυςτάςεωσ τθσεταιρείασ. 
iii) Το ΦΕΚ τθσ ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, ι, ςε περίπτωςθ που αυτό δεν ζχει 

εκδοκεί, ακριβζσ αντίγραφο του πρακτικοφ του Δ.Σ. για τθν ιςχφουςα εκπροςϊπθςθ τθσ 
εταιρείασ, αντίγραφο τθσ αίτθςθσ υποβολισ αυτοφ ςτο αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Θ., με το ςχετικό 
αρικμό πρωτοκόλλου για τθν καταχϊρθςθ αυτοφ ςτο Γ.Ε.Μ.Θ. και αντίγραφο του 
αποδεικτικοφ ΤΑΡΕΤ για τθ δθμοςίευςι του ςτο ΦΕΚ ι τθν εντολι προσ δθμοςίευςθ του 
αρμόδιου Γ.Ε.Μ.Θ. ι ακριβζσ αντίγραφο τθσ ςχετικισ ανακοίνωςθσ του αρμόδιου Γ.Ε.Μ.Θ. 

iv) Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Θ. όπου κα εμφαίνονται όλεσ οι καταςτατικζσ 
τροποποιιςεισ. 

Σε περίπτωςθ Ε.Ρ.Ε. 
i) Το ΦΕΚ ςφςταςθσ τθσεταιρείασ. 
ii) Το καταςτατικό τθσ εταιρείασ, όπωσ ιςχφει, με όλεσ τισ τυχόν τροποποιιςεισ του, κακϊσ και τα 

ςχετικά ΦΕΚ. 
iii) Ρλιρθ ςειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτοφνται, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ, για τον οριςμό διαχειριςτι και εκπροςϊπου αυτισ, κακϊσ και τα ςχετικάΦΕΚ. 
iv) Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Θ. όπου κα εμφανίηονται όλεσ οι καταςτατικζσ 

τροποποιιςεισ. 

Σε περίπτωςθ Ι.Κ.Ε. 
i) Ιδιωτικό ι ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ (καταςτατικό), όπωσ ιςχφει ςε 

ακριβζσ αντίγραφο από τοΓ.Ε.Μ.Θ. 
ii) Ρλιρθ ςειρά εγγράφων από όπου κα προκφπτει θ ιςχφουςα εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ςε 

ακριβι αντίγραφα απόΓ.Ε.Μ.Θ. 
iii) Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο Γ.Ε.Μ.Θ., όπου κα εμφανίηονται όλεσ οι καταςτατικζσ 

τροποποιιςεισ. 
Σε περίπτωςθ Ρροςωπικϊν Εταιρειϊν Ο.Ε. και Ε.Ε. 
i) Το καταςτατικό τθσ εταιρείασ, όπωσ ιςχφει, με όλεσ τισ τυχόν τροποποιιςεισ του, ςε αντίγραφα 

κεωρθμζνα από Αρμόδια Αρχι (δικαςτικισ ιδιοικθτικισ). 
ii) Ρλιρθ ςειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτοφνται, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ 

εταιρείασ, για τον οριςμό διαχειριςτι και εκπροςϊπουαυτισ. 
iii) Ριςτοποιθτικό από Αρμόδια Αρχι (δικαςτικισ ι διοικθτικισ) όπου κα εμφανίηονται όλεσ οι 

καταςτατικζστροποποιιςεισ. 
Εάν ο προςφζρων είναι φυςικό πρόςωπο, κατακζτει ζναρξθ Επιτθδεφματοσ και τισ μεταβολζσ 
του από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία. 
Σε περίπτωςθ Αλλοδαπϊν Εταιρειϊν 
Σε περίπτωςθ αλλοδαπϊν εταιρειϊν, και εφόςον ςτθν οικεία χϊρα δεν υπάρχει αντίςτοιχθ 
υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ των ςχετικϊν ςτοιχείων των 
εταιρειϊν, είναι δυνατόν τα ανωτζρω νομιμοποιθτικά ζγγραφα να αντικαταςτακοφν από 
επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του Αρμοδίου Εμπορικοφ Επιμελθτθρίου για τθν ιςχφουςα εκπροςϊπθςθ 
τθσ εταιρείασ και από ζνορκθ βεβαίωςθ των εκπροςϊπων του υποψθφίου ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου, δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ ι, ςε περίπτωςθ που δεν προβλζπεται από το 
δίκαιο τθσ οικείασ χϊρασ ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ των ωσ άνω εκπροςϊπων, 
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φζρουςα βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από ςυμβολαιογράφο, δικαςτικι ι διοικθτικι 
Αρχι. Τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα. 
Σε περίπτωςθ Ενϊςεων/Κοινοπραξιϊν 
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά προςκομίηονται, για τον κάκε υποψιφιο, που 
ςυμμετζχει ςε ζνωςθ ι κοινοπραξία, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 του 
ν. 4412/2016, όπωσιςχφει. 
Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 
από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 
πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια 
του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ 
ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμόπιςτοποίθςθσ. 
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 
εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 
λόγω κατάλογο. 
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 
καταλλθλόλθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 
κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 
τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ. 
Β.6. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3. Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1. Κξηηήξην αλάζεζεοηεούκβαζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ–τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 80% 
 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΟΥ ΜΕΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ςi 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1.1 Συμφωνία με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
με βάςθ τον πίνακα 
ςυμμόρφωςθσ(ΟμάδαΚρ
ιτθρίων Α) 

100-120 80%  
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 20% 
Β. Εγγφθςθ--Εγκατάςταςθ 
Γ. Τεχνικι Υποςτιριξθ-Συντιρθςθ-Εκπαίδευςθ 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΟΥ ΜΕΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ςi 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

2.1 Εγγφθςθ-Εγκατάςταςθ 
(Ομάδα κριτθρίων Β) 

100-120 10%  

2.2 Τεχνικι Υποςτιριξθ- 
Συντιρθςθ-Εκπαίδευςθ 
(Ομάδα κριτθρίων Γ) 

100-120 10%  

 
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. 
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 
ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 
προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 
αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ. 
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον 
μικρότερο λόγο τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ 
είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί. 

 Ρροςφερκείςα τιμι 

Λ = 
 Τελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

2.4. Καηάξηηζε - ΠεξηερόκελνΠξνζθνξώλ 

2.4.1. Γεληθνίόξνη ππνβνιήοπξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ, που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ 
παροφςθσ, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ τθσ προμικειασ. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ 
προςφορζσ. 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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2.4.2. Υξόλνο θαη ηξόπνο ππνβνιήο Πξνζθνξώλ 

2.4.2.1. Καηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξαππνβνιήο 

Καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν ορίηεται θ 25/11/2020 και ϊρα 13:00 
μμ. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν 26/11/2020 και ϊρα 13:00 μμ ςτο κτιριο του 
Διαγνωςτικοφ Κζντρου του ΙΟ, αίκουςα ςυνεδριάςεων. Κατά τθ διενζργεια αυτοφ δικαιοφνται να 
παρίςτανται οι προςφζροντεσ ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί τουσ κ.λπ. κατά περίπτωςθ, εφόςον 
προςκομίηουν ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. 
Επιςθμαίνεταιότιεάνοπροςφζρωνείναιφυςικόπρόςωποκαιδενπαρίςταταιαυτοπροςϊπωσ,πρζπει 
ο αντιπρόςωπόσ του να κατακζςει ςτθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ ειδικό ςυμβολαιογραφικό 
πλθρεξοφςιο. Οι προςφζροντεσ κα υποβάλλουν Σφραγιςμζνο Φάκελο προςφοράσ ωσ ακολοφκωσ: 

Στο εξωτερικό μζροσ του ςφραγιςμζνου φακζλου προςφοράσ κα αναγράφονται ςφμφωνα με το 
Ραράρτθμα VIΙ: 

α) ευκρινϊσ µε κεφαλαία γράμματα τα πλιρθ ςτοιχεία του ςυμμετζχοντα (ονοματεπϊνυμο ι 
επωνυμία, επαγγελματικι διεφκυνςθ ι ζδρα, Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ τυχόν ΑΜΑΕ κ.λπ. τθλζφωνα 
ςυνεννόθςθσ). 
β) θ λζξθ ΡΟΣΦΟΑ (µε κεφαλαία) για τθν Επιλογι Αναδόχου για τθν «Ρρομικεια 
Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ» 
γ) τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

ΡΟΣ 
ΙΔΥΜΑ «ΟΜΥΛΙΑ» Διαγνωςτικό Κζντρο 
Ζργων Τζχνθσ, Ορμφλια Χαλκιδικισ 63071 
Αρικμόσ Ρροκιρυξθσ:No ΔΚΕΤ 01 / 2020 

Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ: Γιϊργοσ Καραγιάννθσ 
ΗµεροµθνίαΔιαγωνιςµοφ: 15/12/2020, 13:00μ.μ. 

Καταλθκτικι Ημερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν: 
14/12/2020,ϊρα 13:00 μ.μ. 

 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ωσ θμερομθνία κατάκεςθσ λογίηεται θ θμερομθνία 
αποςτολισ που αποδεικνφεται από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου. 
Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται ςτο πρωτόκολλο τθσ Αρχισ, ςε μία από τισ 
διευκφνςεισ: 

Διεφκυνςθ 

ΙΔΥΜΑ «ΟΜΥΛΙΑ» 

Διαγνωςτικό Κζντρο Ζργων Τζχνθσ 

Ορμφλια Χαλκιδικισ, ΤΚ 63071 

Τθλ 2371098400 

Ϊρεσλειτουργίασ 09:00 – 15:00 

(α) με κατάκεςι τουσ ςτθν παραπάνω Διεφκυνςθ,  

(β) με ταχυδρομικι αποςτολι μζςω ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ι με courier προσ τθν διεφκυνςθ 

του ΙΟ. 
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Σε περίπτωςθ αποςτολισ (ταχυδρομικισ ι courier) ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι των 
προςφορϊν γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Αρχισ, το 
αργότερο μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του διαγωνιςμοφ, δθλαδι μζχρι και τθν 
15/12/2020.Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόνελλείψεισ του περιεχομζνου των 
προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα 
παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ 
ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

2.4.2.2. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηααθόινπζα: 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα και υποβάλλεται ζνασ (1) 
πρωτότυποσ και ζνα (1) αντίγραφο. Το αντίγραφο και μόνον, μπορεί να είναι είτε ςε ζντυπθ είτε 
ςε θλεκτρονικι μθ επανεγράψιμθμορφι. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά και υποβάλλεται ζνασ (1) πρωτότυποσ και ζνα (1) αντίγραφο. Το αντίγραφο και 
μόνον, μπορεί να είναι είτε ςε ζντυπθ είτε ςε θλεκτρονικι μθ επανεγράψιμθ μορφι. 

2.4.3. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - ΣερληθήΠξνζθνξά» 

2.4.3.1. ηνηρεία θαηδηθαηνινγεηηθά 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: 
Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι 
προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα VI). 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για 
κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2. Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ - Ρίνακασ 
Συμμόρφωςθσ» του Ραραρτιματοσ II τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων 
υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ 
άνω Ραράρτθμα, ιτοι τον πίνακα ςυμμόρφωςθσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ 
ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο. 
Επιςθμαίνεται ότι είναι υποχρεωτικό να τθρθκεί θ ςειρά τθσ αρίκμθςθσ και θ περιγραφι των 
ειδϊν ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ. Στθν περίπτωςθ που κάποια υπθρεςία δεν προςφζρεται να 
αναγράφεται ςτθν προςφορά ότι δεν διατίκεται ι να ςθμειϊνεται μια παφλα (-).Οι οικονομικοί 

http://www.promitheus.gov.gr/
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φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4. Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»/Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλπξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα III τθσ διακιρυξθσ: 
Υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
 
Α. Τιμζσ 
Θ τιμι δίνεται ςε ευρϊ για το προμθκευόμενο είδοσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα III, 
Υπόδειγμα Ανάλυςθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
Μειοδότθσ κα αναδειχκεί ο υποψιφιοσ με τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά μόνο βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ- τιμισ για το προμθκευόμενο είδοσ. 
Σε περίπτωςθ λάκουσ αναγραφισ τθσ τιμισ ςτον πίνακα οικονομικισ προςφοράσ υπεριςχφει το 
ολογράφωσ ζναντι του αρικμθτικοφ. 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α, για τθν προμικεια ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσςφμβαςθσ. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016. 

2.4.5. Υξόλνοηζρύνοησλ πξνζθνξώλ 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
εκατόν ογδόντα (180) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ 
οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα μετά οριηόμενα ςτο άρκρο 97 παρ.4 του ν. 4412/16, μετά από 
ζγγραφο ερϊτθμα προσ του υποψθφίουσ αναδόχουσ πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, με 
αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για 
χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικιδιάρκεια. 
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 
κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 
ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 
είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν 
τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. 
Στθντελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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2.4.6. Λόγνη απόξξηςεοπξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 
πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 
(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ - τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσιςχφοσ προςφορϊν), 
3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ – Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ) τθσπαροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν 
αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςθσδιακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. περ. γ’ τθσ 
παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 
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 ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1. Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζεπξνζθνξώλ 

3.1.1. Απνζθξάγηζε θαη Αμηνιόγεζεπξνζθνξώλ 

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφει θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 100 του 
Ν. 4412/2016, ωσ ακολοφκωσ: 

1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσφάκελοσ. 
2. Αποςφραγίηονται και μονογράφονται από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ του διαγωνιςμοφ τα 

δικαιολογθτικά του υποφακζλου Δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - Τεχνικισ 
προςφοράσ.Σεπερίπτωςθπλιρουσ ςυμμόρφωςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και 
Τεχνικισ προςφοράσ προσ τα απαιτοφμενα από τθν παροφςα πρόςκλθςθ, αποςφραγίηεται 
και ο υποφάκελοσ τθσ Οικονομικισ προςφοράσ του ςυμμετζχοντα με τθν ίδια διαδικαςία. 

Θ αποςφράγιςθ του υποφακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ - τεχνικϊν προςφορϊν και 
του υποφακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν, μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, 
κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 
Μετά το πζρασ του ελζγχου θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ καταρτίηει Ρρακτικό, το 
οποίο, μετά τθ λιψθ αρ. πρωτοκόλλου κατατίκεται ςτο ΙΟ. Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ, αναδεικνφεται 
εκ των εγκφρωσ ςυμμετεχόντων εκείνοσ, ο οποίοσ προςφζρει τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικιάποψθ προςφορά μόνο βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ–τιμισ ανά είδοσ, με τθν 
προχπόκεςθ ότι θ προςφορά του πλθροί τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και τισ εν 
γζνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτισ. Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ τθσ αρικμθτικϊσ 
και ολογράφωσ αναγραφείςασ τιμισ, υπεριςχφει θ τιµι που ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. 
Σε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνα o Φ.Ρ.Α, αυτόσ μπορεί να διορκωκεί από τθν 
Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ. 
Οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν µε ςαφινεια οι προςφερόµενεστιµζσ ι/και θ ςυνολικι 
τιµι απορρίπτονται. Οι τιμζσ μονάδασ κακϊσ και οι ςυνολικζσ τιμζσ τθσ προςφοράσ του 
ςυμμετζχοντοσ είναι δεςμευτικζσ για τον Ανάδοχο μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Αποκλείεται 
οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ των τιμϊν τθσ προςφοράσ και ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ζχει 
οποιαδιποτε ςχετικι αξίωςθ, κα λάβει δε το αντίτιμο που αναγράφεται ςτθν οικονομικι του 
προςφορά και μόνον. Στθν προςφερόμενθ τιμι των υπό ςυμπλιρωςθ πινάκων τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ νοείται και γίνεται ανεπιφυλάκτωσ αποδεκτό ότι ςυμπεριλαμβάνονται τα πάςθσ 
φφςεωσ ζξοδα του προςφζροντοσ (Αναδόχου) για τθν προμικεια των προςφερόμενων ειδϊν και 
δεν αναγνωρίηεται κανζνα άλλο κόςτοσ/δαπάνθ κ.λπ. το οποίο μπορεί να επιβαρφνει επιπλζον, 
κακϋ οιονδιποτε τρόπο, το προςφερόμενο είδοσ/είδθ. 
Ειδικότερα: 
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ 
των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α) και β) 
ςτάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά 
τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α’ και βϋ, οι φάκελοι τθσ οικονομικισ 
προςφοράσδεναποςφραγίηονταιαλλάτθροφνταιαπότθνανακζτουςααρχιμζχριτθνοριςτικιεπίλυςθ 
τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. 
τθσ παροφςασ. 
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν 
κατάταξθ των προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
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προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον 
τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ 
ιςότιμεσ προςφορζσ. Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ. 

3.2. Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο -Γηθαηνινγεηηθά 

θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον 
καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν, που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.8.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των 
λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτισ. Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, 
υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν 
ανακζτουςα αρχι. 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία 
ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα 
να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 
τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ,εάν: 
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι 
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊνιαπό τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν 
νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.7 (κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ) τθσπαροφςασ. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 
ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 - 2.2.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται. 
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
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ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με 
αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι 
μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ: Ροςοςτό το οποίο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και 50% ςτθν 
περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του 
κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό 
ανάδοχο. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθκατακφρωςθσ. 

3.3. Καηαθύξσζε - ζύλαςεζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 
ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ. 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 
επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ 
παροφςασ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και 
από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, 
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.8.2. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ 
εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ 
κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. 
Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι και τθν 
παράδοςθ των αγακϊν ζχουν καταργθκεί οι προςφζροντεσ κωδικοί προϊόντοσ και ζχουν 
ανακοινωκεί νεότερεσ εκδόςεισ, οι οποίεσ ικανοποιοφν εξίςου ι και καλφτερα τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των ειδϊν που προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, 
και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, να τα προμθκευτεί αντί των προςφερκζντων, με 
τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

3.4. Δλζηάζεηο 

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι 
πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν. Για τον 
υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ δθμοςίευςθσ και 
υποβολισ των προςφορϊν. 
Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 



31 

 

 

θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Σε 
περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν 
θ ζνςταςθ γίνει δεκτι. 

3.5. ΜαηαίσζεΓηαδηθαζίαο 

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

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗΤΜΒΑΗ 

4.1. Δγγπήζεηο 

4.1.1. Δγγύεζε θαιήοεθηέιεζεο 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ 
του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
Θ εγγφθςθκαλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016.Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του 
αναδόχου. Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.6 θ οποία 
ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν 
τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσΦ.Ρ.Α. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ  και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου. 

4.1.2. Δγγύεζε ΚαιήοΛεηηνπξγίαο 

Ρριν από τθν ζναρξθ του εγγυθµζνου χρόνου καλισ λειτουργίασ των ειδϊν (και πριν από τθν 
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επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ), oπροµθκευτισυπoχρεoφταιvα κατακζςει 
εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αυτϊν υπό µορφι εγγυθτικισ επιςτολισ. Θ εν λόγω εγγφθςθ αφορά 
ςτθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων, που ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από 
δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, εφόςον 
από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται θ προςκόμιςθ τζτοιασ εγγφθςθσ. 
Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ μετά τθν οριςτικι παραλαβι όλου 
του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, για ζναζτοσ. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

 Θαζχειχρονικιιςχφίςθµετοχρονικόδιάςτθµατθσπαρεχόμενθσεγγφθςθσπλζοντρεισ 
(3) µινεσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, για λόγο 
προβλεπόμενο από το νόµο ι τθ ςφµβαςθ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
παρατείνεται ανάλογα. 

 Το ποςό τθσ εγγυθτικισ κα ανζρχεται ςε δφο τισ εκατό (2%) επί τθσ κακαρισ αξίασ του 
ςυµβατικοφαντικειµζνου το οποίο καλφπτεται από τθν παρεχόµενθεγγφθςθ. 

4.2. πκβαηηθό Πιαίζην - ΔθαξκνζηέαΝνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ αυτόσ 
ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο ΑςτικόσΚϊδικασ. 

4.3. Όξνηεθηέιεζεοηεοζύκβαζεο 

4.3.1. ΌξνηεθηέιεζεοΙ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισπεριβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ 
δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ 
τουσ. 

4.3.2. ΌξνηεθηέιεζεοΙΙ 

Στισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 2939/2001, 
επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ των 
παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι 
μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν 
(ΕΜΡΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υπογραφι 
του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΡΑ του υπόχρεου 
παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ ςυνζπειεσ τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/2016. 

4.4. Τπεξγνιαβία 
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4.4.1. Τπεξγνιαβία Ι 

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

4.4.2. Τπεξγνιαβία ΙΙ 

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

4.4.3. Τπεξγνιαβία ΙΙΙ 

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.8.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου 
να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του 
ωσ άνω ποςοςτοφ. 
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 
του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5. Δθρώξεζε -Μεηαβίβαζε 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ κ.λπ. των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων 
του Αναδόχου ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο. 
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 
ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, άλλωσ το τελευταίο δικαιοφται χωρίσ προθγοφμενθ 
όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για παραβίαςθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ. 
Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει τα ειςπρακτζα δικαιϊματά του, που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ αυτι, παρά μόνον ςε αναγνωριςμζνθ τράπεηα ι ςε νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου 
και αποκλειςτικά και μόνο για τθν εκτζλεςθ του ζργου που αναλαμβάνει με τθν παροφςα. Τζτοιου 
είδουσ εκχϊρθςθ δφναται να πραγματοποιθκεί μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ 
γνωςτοποίθςθσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και λιψθσ ςχετικισ ζγκριςθσ, που παρζχεται μόνον 
εγγράφωσ. 



34 

 

 

4.6. Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016. 
Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί μονομερϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςυμφωνθκείςασ παραδοτζασ προμικειασ, για λόγουσ 
οφειλόμενουσ ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι του ΙΟ, για λόγουσ που ςυνιςτοφν αντικειμενικι 
αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ τθσ προμικειασ, αυτι δεν παραλαμβάνεται από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, ςχετικά με τθν αιτθκείςα 
παράταςθ. 

4.7. Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεοζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να  
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ 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 αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 
τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 
άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗΤΜΒΑΗ 

5.1. Σξόπνοπιεξσκήο 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον ακόλουκο τρόπο: 

1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται τμθματικά μετά από τθν κάκε 
επιμζρουσ παραλαβι των ειδϊν, όπωσ προςδιορίηεται αναλυτικά από τθν τεχνικι και 
οικονομικι προςφορά του προμθκευτι, κακϊσ και τθν τεχνικι προδιαγραφι τθσ 
ΑνακζτουςασΑρχισ. 

2. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε, μετά τθν 
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του είδουσ και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει 
περίπτωςθ επιβολισ ρθτρϊν ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ τουπρομθκευτι. 

3. Θ πλθρωμι του Αναδόχου, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ παραλαβισ τθσ προμικειασ από 
τθν αρμόδια επιτροπι του ΙΟ, κα γίνει από το Ταμείο του ΙΟ μετά τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 
εντάλματοσ και εφόςον προςκομιςκοφν από τον Ανάδοχοταυτόχρονα: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν κατά νόμο 
ςυγκροτθκθςομζνθ επιτροπι παραλαβισ, με το οποίο κα βεβαιϊνεται θ καλι εκτζλεςθ τθσ 
προμικειασ, με επιφφλαξθ παντόσ νομίμουδικαιϊματοσ. 
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 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποςτολισ εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ«Εξοφλικθκε». 

 Εξοφλθτικιαπόδειξθτουπρομθκευτι,εάντοτιμολόγιοδενφζρειτθνζνδειξθ 
«Εξοφλικθκε». 

 Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
4. Κατά τθν πλθρωμι του τιμολογίου, κα παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 24 του 

Ν.2198/94 φόροσ ειςοδιματοσ κακϊσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν. 

5. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ 
του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 
αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κ.λπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ 
και κανονιςτικζσΔιατάξεισ. 

6. Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμαπαραςτατικά/δικαιολογθτικά. 
7. Μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται 

από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο τθσ πλθρωμισ και τθ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
προςκομίςει κατά τθν πλθρωμι και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από 
τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, θ δε πλθρωμι αυτοφ κα 
γίνεται ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των 
ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία 
ιςχφουν γενικϊσ τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/2016, κακϊσ και ςτθν 
οικεία απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν ΦΕΚ431/Β/7.5.98. 

8. Ο ανάδοχοσεπιβαρφνεται: 
 με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% για τθν προμικεια αγακϊν (Άρκρο 55 παρ. 1 εδ. 

ςτ Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ/Α/151/1994) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσςιμερα). 

 με κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 
και κρατιςεων, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/Α/204/15.09.2011), Για 
τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. Επιπλζον 
υπάγεται με τζλοσ χαρτοςιμου 3 % επί τθσ κράτθςθσ 0,06 %. ( ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 
2013/30-5-2013 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Υπουργείου Οικονομικϊν) και ΟΓΑ 
χαρτοςιμου που υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί τουχαρτοςιμου. 

 κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 31619 
ΦΕΚΒϋ969/22.03.2017 για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. 

 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου οι 
υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % 
ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 ζγγραφο τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ του Υπουργείου Οικονομικϊν, και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 με κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι 
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άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τθνΑνάδοχο. 
Επιςθμαίνεται ότι: 
α) Τυχόν αφξθςθ του Φ.Ρ.Α. ι αφξθςθ ι επιβολι κρατιςεων βαρφνει τον ανάδοχο, ενϊ τυχόν 

μείωςθ αυτϊν λειτουργεί ςε όφελοσ τθσ Ανακζτουςασ, μειοφμενου αναλόγωσ του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ. 

β) Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 
τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον 
προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2. ΤπνρξεώζεηοΑλαδόρνπ 

1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν προμικεια, 
ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ, τθν προςφορά του, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τουσ όρουσ 
τθσ ςφμβαςθσ, διαφορετικά καλείται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν ΑνακζτουςαΑρχι. 

2. Κακ` όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 
ςτενά με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν αρμόδια Επιτροπι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει 
υπόψθ τθσ οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσςφμβαςθσ. 

3. ΘΑνακζτουςαΑρχιμπορείναεπιβάλεικυρϊςεισςφμφωναμετααναφερόμεναςτθνπαρ. 
5.3 ι ακόμθ και να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 

4. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 
ΑνακζτουςασΑρχισ. 

5. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτετρίτο. 
6. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 

Ζνωςθ, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για 
τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν 
υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον 
ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ 
υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τουΖργου. 

7. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε 
λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα 
Μζλθ ςυνεχίηουν να φζρουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσόρουσ. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν 
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊντου. 

5.3. Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα Έθπησηνπ -Κπξώζεηο 

5.3.1. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα Ζκπτωτου - ΚυρϊςεισΙ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει το/τα υλικά ι δεν 
επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτό μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του 
δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
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α) Ο επιςτθμονικόσ εξοπλιςμόσ δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του 
φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, επιπλζον και θ κφρωςθ τθσ ολικισ 
κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.3.2. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα Ζκπτωτου - ΚυρϊςεισΙΙ 

Αν ο επιςτθμονικόσ εξοπλιςμόσ παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 
του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που 
παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ‐ παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά 
τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ -παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.4. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.3 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.3. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1. Υξόλνο παξάδνζεοπιηθώλ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει τον επιςτθμονικό εξοπλιςμό ςε 
χϊρουσ του Διαγνωςτικοφ Κζντρου του ΙΟ, ΤΚ 63071 και ςε χρόνο εντόσ δφο (2 μθνϊν). 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
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περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ του ςυμβατικοφ είδουσ επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του 
άρκρου 207 του ν.4412/2016. 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να το παραδϊςει, τουλάχιςτον τρείσ (3) 
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 
αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο ΑΔΑΜ 
τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

6.2. Παξαιαβή ηνπ/ησλ πιηθώλ/ππεξεζηώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήοηνπ/ησλ 

πιηθώλ/ππεξεζηώλ 

H παραλαβι του επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ γίνεται από επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα 
με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του 
ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ 
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ: μθχανικι εξζταςθ – πρακτικι δοκιμαςίακ.λπ. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (προςωρινό 
- οριςτικό - παραλαβισ τθσ προμικειασ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με 
τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν.4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ 
αναδόχουσ. 
Σε περίπτωςθ που απορρίφκθκε ο επιςτθμονικόσ εξοπλιςμόσ ι κρίκθκε παραλθπτζοσ με ζκπτωςθ 
επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι 
παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 
άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Θ παραλαβι του επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ 
πραγματοποιείται μζςα ςτουσ από τθ ςφμβαςθ κακοριηόμενουσχρόνουσ. 
Αν θ παραλαβι του επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ 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 επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του 
Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με 
βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό 
προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι ο φορζασ εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ των 
υλικϊν και εγγραφισ 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 
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με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του  ν. 4412/2016 
και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται 
πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ 
των ςχετικϊνπρωτοκόλλων. 

6.3. Απόξξηςε ησλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ –Αληηθαηάζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο 
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4. Δγγπεκέλειεηηνπξγία ηεοπξνκήζεηαο 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
τουαντικειμζνουτθσπρομικειασ.Επίςθσ,οφείλεικατάτοχρόνοτθσεγγυθμζνθσλειτουργίασναπροβαίν
ει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε 
χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 
ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 
κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του 
αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο 
τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλοεγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.5. ΑλσηέξαΒία 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ 
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βίασ αναφζρονται ενδεικτικάοιπαρακάτω: 
- γενικι ι μερικι απεργία που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν τουΑναδόχου 
- πλθμμφρα 
- ςειςμόσ 
- πόλεμοσ 
- εμπορικόσ αποκλειςμόσμεταφορϊν 
- εμπορικόσ αποκλειςμόσειςαγωγϊν 

Ο Ανάδοχοσ επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 
που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Αφοφ εξεταςτεί 
το αίτθμα του αναδόχου από τα αρμόδια όργανα του ΙΟ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει 
εγγράφωσ ςτον ανάδοχο τθ ςχετικιαπόφαςθ. 

6.6. Δθαξκνζηέν Γίθαην 

Κατά τθν εκτζλεςθ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 
και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι, κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά που 
τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ, κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που κα 
υπογραφεί. 
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 
δικαςτιρια Θεςςαλονίκθσ, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό. 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Αλαιπηηθή πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν προςφορά για το ςφνολο του επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ. Το 
Κδρυμα Ορμφλια, ενδιαφζρεται για τθν προμικεια Συςτιματοσ τομογραφίασ υπεριχωνκαι 
ακτίνων Χ (όπωσ αναλφεται ςτον παρακάτω Ρίνακα),για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ του ζργου 
«Ανάπτυξθ αλγορίκμων «βακειάσ μάκθςθσ» με ςτόχο τθν ζγκαιρθ πρόβλεψθ τθσ εμφάνιςθσ 
καρκίνου του μαςτοφ από μαςτογραφίεσ με εκπαίδευςθσ από μεγάλα δεδομζνα του ιατρικοφ 
διαγνωςτικοφ κζντρου του Ιδρφματοσ «Ορμφλια» και προςομοιϊςεων» (MIS 5063811) και 
ακρωνφμιο «MammoLearning»,. 

 

Σφςτθμα ψθφιακοφ αιςκθτι μαςτογραφιϊν ςυμβατό με τουσ μαςτογράφουσ HOLOGIC, 
αιςκθτισ υπεριχων για υπερθχθτικι τομογραφία μαςτοφ ςυμβατόσ με το ςφςτθμα 
supersonicimagine AIXPLORER το οποίο υπάρχει ιδθ ςτο ΙΟ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σφςτθμα άμεςθσ  

ψθφιακισ ακτινογραφίασ 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΝΣΥΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΜΑΣΤΟΓΑΦΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

Τεχνολογία επίπεδου ανιχνευτι (FlatPanel), με οκόνθ 
μετατροπισ CSI άμεςθσ κατάκεςθσ: FlatPanel CSI για 
άμεςθ ψθφιακι μαςτογραφία (DR mammo, 
directmammography), με αυτόματθ ανίχνευςθ 
ζκκεςθσ 

Να είναι κατάλλθλοσ για αναλογικοφσ μαςτογράφουσ 
που διακζτουν αυτόματο ζλεγχο ζκκεςθσ (AEC) 

Να ζχει διαςτάςεισ >240x300x14 mm (μικοσ x πλάτοσ 
x φψοσ), τισ ίδιεσ με μία μεγάλθ μαςτογραφικι 
καςζτα 

Να ζχει βάροσ < 1,20kg 

Να ζχει διαςτάςεισ ενεργισ επιφάνειασ (cm) : > 23 cm 
x 29 cm (βάκοσ x πλάτοσ) 

Μζγιςτοσ αρικμόσ λιψεων ανά ϊρα : ≥ 120 

Να ζχει μζγεκοσ pixel (pixelpitch) (μm) : ≤ 76μm 

Ρροεπιςκόπιςθ τθσ εικόνασ ςε χρόνο < 3sec 

Να ζχει μζγεκοσ ψθφιακισ μιτρασ (pixelmatrixsize) & 
βάκοσ λιψθσ (bitdepth) : ≥3000X3800, και ≥ 16 bit 

Να ζχει υψθλό DQE@0,5 lp/mm ≥ 50% 

Να ζχει υψθλό MTF@1 lp/mm ≥ 65% 

Να ζχει ςυντελεςτι πλιρωςθσ ≥ 80% 
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Σφςτθμα άμεςθσ  

ψθφιακισ ακτινογραφίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να ζχει απόςταςθ κωρακικοφ τοιχϊματοσ ≤ 2mm 

Να ζχει απόςταςθ πλευρικοφ τοιχϊματοσ ≤ 18mm 

Να ζχει ανοχι κραδαςμϊν ≥ 40G 

Να ζχει ανοχι πτϊςθσ ≥ 50cm 

Βακμονόμθςθ ανιχνευτι : Να αναφερκεί αναλυτικά θ 
διαδικαςία και θ απαίτθςθ βακμονόμθςθσ 
(ςυχνότθτα, τρόποσ). Να μπορεί να βακμονομθκεί 
από τον τεχνολόγο χωρίσ τθν παρουςία τθσ εταιρίασ. 

On line ποιοτικόσ ζλεγχοσ και διακζςιμο λογιςμικό 
ποιοτικοφ ελζγχου. 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ Στακερόσ υπολογιςτισ με 
εγκατεςτθμζνο λογιςμικό μαςτογραφίασ. Ελάχιςτεσ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ: Λειτουργικό ςφςτθμα: 
Microsoft Windows 10 Professional 64bit, CPU: ≥ 
IntelCore i7, Μνιμθ RAM ≥ 8 GB, Σκλθροί δίςκοι:  
≥2ΤΒ GB, Datainterface: GigabitEthernet. 
Υλικό/hardware από επϊνυμο καταςκευαςτι - Να 
κατατεκοφν τα ςχετικά φυλλάδια. 

Οκόνθ αφισ απεικόνιςθσ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν : 
Υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και υψθλισ 
φωτεινότθτασ οκόνθ αφισ  διάςταςθσ ≥21’’ 
τουλάχιςτον 2MP 

Υπολογιςτικό ςφςτθμα για επεξεργαςία και 
αποκικευςθ ψθφιακϊν μαςτογραφικϊν εικόνων 

Ειδικόσ αλγόρικμοσ επεξεργαςίασ ψθφιακϊν 
μαςτογραφικϊν εικόνων για ςτακερι ποιότθτα 
εικόνασ και λεπτομερι αντίκεςθ. 

Καταχϊρθςθ αςκενϊν Να διακζτει εφχρθςτο 
περιβάλλον εργαςίασ για τθν καταχϊρθςθ αςκενϊν, 
προκακοριςμζνεσ λιψεισ μαςτογραφίασ με αυτόματθ 
εφαρμογι επεξεργαςίασ και κατάλλθλθσ ςιμανςθσ 
κάκε λιψθσ. 

Να διακζτει εξειδικευμζνο αλγόρικμο/φίλτρα 
επεξεργαςίασ για μαςτογραφία. Συγκεκριμζνα να 
περιλαμβάνει τουλάχιςτον: -Ενίςχυςθ απεικόνιςθσ 
περιφερικϊν μικροαποτιτανϊςεων -Διαςφάλιςθ 
οξφτθτασ εικόνασ με ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ 
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Σφςτθμα άμεςθσ  
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gridlines -Εκτίμθςθ πυκνότθτασ, ανίχνευςθ κθλισ -
Ραραμετροποίθςθ ρυκμίςεων επεξεργαςίασ 
ςφμφωνα με τισ προτιμιςεισ του χριςτθ 

Δυνατότθτα αποκικευςθσ 30.000 εικόνων 

Να υποςτθρίηει τθν απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ 
τουλάχιςτον τριϊν (3) χρθςτϊν για τθν ςφγκριςθ των 
εικόνων  

Να περιγραφεί αναλυτικά ο υπολογιςτισ. Να ζχει τισ 
παρακάτω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ: 

4α.    Σφςτθμα  επεξεργαςτι: Intel i5  

4β.    Σκλθροί δίςκοι για αποκικευςθ εικόνων 2 TB 

4γ.    Μνιμθ RAM/  ≥8GB 

4δ.    Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 10 

Να διακζτει λογιςμικό για: 

 Επεξεργαςία και Ρροεπιςκόπθςθ Εικόνων 

 Δθμιουργία Ρρωτόκολλου Εξετάςεων και     

             Ρροβολϊν 

 Δυναμικό Εφροσ Ζκκεςθσ (ανάδειξθ μαλακϊν 

             μορίων) 

 Ανάδειξθ υποεκτεκειμζνων εικόνων-Μείωςθ  

             Θορφβου 

 Εφαρμογι μαφρου πλαιςίου γφρω από τθν  

             εικόνα  

 Ανίχνευςθ και καταςτολι τθσ εμφάνιςθσ των  

             γραμμϊν του αντιδιαχυτικοφ διαφράγματοσ.  

 Εκτφπωςθ πολλαπλϊν εικόνων ςε ζνα μόνο    

             φιλμ/Ρραγματικό Μζγεκοσ Εκτφπωςθσ 

 Ρεριςτροφι/ Μεγζκυνςθ/ Θλεκτρονικι  

             Ρερικοπι Εικόνασ 

 Επιλογι και Ταξινόμθςθ Εικόνων με κριτιρια 

 Επεξεργαςία Ρλθροφοριϊν Αςκενοφσ και  

             Εξετάςεων 

 Γραφικι ζνδειξθ δόςθσ ακτινοβολίασ ι  
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Σφςτθμα άμεςθσ  

ψθφιακισ ακτινογραφίασ 

 

 

 

             λογιςμικό παρακολοφκθςθσ Δόςθσ που  

             χρθςιμοποιικθκε  

 Ειςαγωγι Σχολίων, Ενδείξεων και Ελεφκερου  

             Κειμζνου 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα οριςμοφ  

             υποχρεωτικϊν πεδίων καταχϊρθςθσ ςτα  

             ςτοιχεία των αςκενϊν 

 Να διακζτει εξαγωγι των εξετάςεων ςε μορφι  

jpeg για ενςωμάτωςθ των εικόνων ςε  

             παρουςιάςεισ. 

 Να αναφερκοφν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ  

             ποιότθτασ (Quality Control) τθσ εικόνασ του  

             μθχανιματοσ. 

 Το Λογιςμικό Επεξεργαςίασ και                                     

             Ρροεπιςκόπθςθσ των Εικόνων να διακζτει  

             ελλθνικι επιφάνεια εργαςίασ κακϊσ και να  

             υποςτθρίηει τθν εγγραφι ςτοιχείων ςτθν  

             Ελλθνικι και τθν Αγγλικι γλϊςςα μζςω 

             αλφαρικμθτικοφ πλθκτρολογίου για τθν  

             ειςαγωγι δεδομζνων αςκενϊν χειροκίνθτα ι     

             αυτόματα από το RIS. 

             Να διακζτει ενςωματωμζνθ δυνατότθτα  

             επικοινωνίασ με PACS / RIS /  

            Αποςτολι και ανάκτθςθ όλων των  

δθμογραφικϊν δεδομζνων των εξεταηόμενων  

            ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά αναλόγωσ ττθσ 

γλϊςςασ που ζχουν ςταλεί από το RIS  

(Ελλθνικά ι Αγγλικά). 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων & μετριςεων :  

Να διακζτει λογιςμικό για: 

 Μζτρθςθ Αποςτάςεων και Γωνιϊν  
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Να διακζτει αυτόματθ επεξεργαςία εικόνασ αμζςωσ 
μετά τθ λιψθ τθσ παραγϊμενθσ ακτινολογικισ 
εικόνασ από τον ανιχνευτι (post processing). Να 
περιγραφεί 

Να διακζτει αλγόρικμο επεξεργαςίασ εικόνασ ο 
οποίοσ ςε ςυνδυαςμό με τον ψθφιακό ανιχνευτι 
τφπου CSI, να μπορεί να παράγει υψθλισ 
διαγνωςτικισ αξίασ ακτινολογικζσ εικόνεσ με πάρα 
πολφ χαμθλι δόςθ (ζωσ και 60% λιγότερθ δόςθ) 

Να μπορεί να ςυνδεκεί με διαγνωςτικι οκόνθ 3MP 

Σφςτθμα εγγραφισ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν ςε 
μζςα μακρόχρονθσ αποκικευςθσ : ΝΑΙ CD ι/ και DVD, 
εξωτερικό ςκλθρό δίςκο ι μονάδα μνιμθσ. Να 
διακζτει αυτόματθ εγγραφι των μαςτογραφικϊν 
εξετάςεων ςε CD/DVD 

Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με PACS / 
RIS / PRINTERS. Αποςτολι και ανάκτθςθ όλων των 
δθμογραφικϊν δεδομζνων του εξεταηόμενου και ςτα 
Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά αναλόγωσ ττθσ γλϊςςασ 
που ζχουν ςταλεί από το RIS. 

FULLDICOM 3 : Nα διακζτει όλεσ τισ υπθρεςίεσ του 
πρωτοκόλλου DICOM 3.0 (PRINT / SEND /  WORKLIST / 
QUERY / RETRIEVEκ.α). Να μπορεί να ςυνδεκεί τα 
ςυςτιματα pacs και τουσ εκτυπωτζσ φίλμ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτο νοςοκομείο  

Δυνατότθτα αποςτολισ των παραμζτρων τθσ ζκκεςθσ 
(εφόςον τισ παρζχει ο μαςτογράφοσ) μαηί με τθν 
εικόνα ςτο pacs 

Να διακζτει λογιςμικό παρακολοφκθςθσ τθσ 
δοςολογίασ 

Απομακρυςμζνθ διαχείρθςθ βλαβϊν με αςφαλι 
τρόπο 

Μεταφορά -Φορθτότθτα Θα πρζπει να μπορεί να εγκαταςτακεί ςτο ςφςτθμα 
HOLOGIC 

 

 

 

 

ΕΚΤΥΡΩΤΗΣ ΦΙΛΜ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΑΦΙΑ 
Τν ζύζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηό κε 

όια ηα κεραλήκαηα CR ή DR για γενική ακτινογραφία και για 
μαςτογραφία.Επίζεο λα είλαη θαηάιιειν γηα την εθηύπσζε 

εμεηάζεσλ από CT, MR, DSA, US 
Να είλαη θαηαγξαθηθό ζύζηεκα εθηύπσζεο θηικ ζε πιήξεο θσο 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκέξαο, ρσξίο ρεκηθή επεμεξγαζία (μεξήο εθηύπσζεο) θαηάιιειν 

γηα ζύλδεζε κε ηνλ ζηαζκό επεμεξγαζίαο εηθόλαο 

Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ηξνθνδόηεο 

θηικ γηα ηαπηόρξνλε εθηύπσζε κεγέζνπο 

35Χ43cm (14’’X17’’) Αθηηλνγξαθίαο, 25Χ30cm (10’’Χ12’’) 

Αθηηλνγξαθίαο ή Μαζηνγξαθίαο. 

Να δηαζέηεη αλάιπζε ηεο εηθόλαο ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο θηικ 

ηνπιάρηζηνλ 500 ppi (pixels per inch).  
Να έρεη δπλακηθόηεηα εθηύπσζεο ηνπιάρηζηνλ 

75 θηικ/ώξα ζηε δηάζηαζε 35Χ43 εθ. (14’’x17’’). 

Να έρεη εζσηεξηθή δηακόξθσζε ηνπιάρηζηνλ 14bit θαη νη 

δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 16.384. 

Να θαηαιακβάλεη κηθξό ρώξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε. Να 

αλαθεξζεί ην κήθνο, πιάηνο θαη ύςνο ηνπ. 

Να ηππώλεη κέζσ δηθηύνπ Ethernet TCP/IP 

Να ππνζηεξίδεη πξσηόθνιιν DICOM 3.0 
Να δηαζέηεη νζόλε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ρξήζηε ζηα Ειιεληθά. 

Τα θηικ λα είλαη αλζεθηηθά θαη λα αληέρνπλ ζηε ρξήζε θαη ζην 

ρξόλν. Να αλαθεξζεί ν κέγηζηνο ρξόλνο δσήο ηνπο. 

Αιςκθτισ υπεριχων για 
υπερθχθτικι τομογραφία 
μαςτοφ 

Γραμμικόσ είτε μεταβαλλόμενησ φάςησ ςυςτοιχία αιςθητών για 
απεικόνιςη ςε τρείσ διαςτάςεισ 

Αριθμόσ αιςθητών ςυςτοιχίασ ≥  192 

Εφροσ ςυχνοτήτων υπερήχων λειτουργίασ ≥  5-16 MHz 

Αποδεδειγμένη τρήζη ζε εθαρμογές ηοσλάτιζηον ζε μαζηό. 

 

Διάταξθ βακμονόμθςθσ 
των λιψεων, υπερθχθτικϊν 
κυμάτων είτε ακτίνων Χ  
προςομοίωςθσ μαςτοφ 
περιλαμβανομζνου όγκου 
(Phantom) 

Το phantom να απορροφά και τα υπερθχθτικά κφματα 
αλλά και τισ ακτίνεσ Χ. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

• Πλα τα ανωτζρω να πιςτοποιοφνται με παραπομπζσ ςτα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Ρροςφορά θ οποία παραπζμπει ςε φωτοτυπίεσ ι ςε υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου ι του προμθκευτι, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

• Να διακζτει εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 

• Να είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότθτασ & αςφάλειασ 
και να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά CE mark και ISO. 

• Να διατίκενται από αντιπρόςωπο που ζχει ΕΝ ISO 9001/08 και ISO 13485/12 (διακίνθςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), που πλθροί τθν Υ.Α. «Υ8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/04 
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(ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων 
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το Ν.2939/2001, το Ρ.Δ. 
117/2004 και το Ρ.Δ. 15/2006. 

• Βεβαίωςθ από τον προμθκευτι 10ετοφσ κάλυψθσ ςε ςυντιρθςθ και ανταλλακτικά. 

• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ τεχνικό προςωπικό και ςτθν , εκπαιδευμζνο 
και πιςτοποιθμζνο από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, (για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ που 
προςφζρει), το οποίο και κα αναφζρει αναλυτικά κακϊσ και κα προςκομίςει όλα εκείνα τα 
αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ τουσ και τθν πιςτοποίθςθ τουσ επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του υπό προμικεια 
εξοπλιςμοφ και να το παραδϊςει ςε λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο 
προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ 
κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, και τθν ςυνδρομι των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα ςτο χϊρο που 
διακζτει. 

• Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει δωρεάν τουσ χριςτεσ για τθν λειτουργία του 
μθχανιματοσ και να παραδϊςει φυλλάδια οδθγιϊν χριςθσ - ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, 
οι οποίεσ πρζπει να αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του 
καταςκευαςτι (Νόμοσ 2955/01, άρκρο 2, παρ. 5) και Servicemanual ςτα Αγγλικά. 

• Να περιλαμβάνεται κατάλλθλοσ δικτυακόσ εξοπλιςμόσ για τθν αςφαλι 

απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ μζςω του δικτφου Σφηευξθσ ι ADSL γραμμισ, από 
εξειδικευμζνθ ομάδα υποςτιριξθσ για τον προλθπτικό και επιδιορκωτικό ζλεγχο του ςυςτιματοσ. 

• Θ εταιρεία να διακζτει οργανωμζνο ςφςτθμα καταγραφισ τθσ κλιςθσ. 

• Θ εταιρεία να διακζτει πφλθ (portal) αναγγελίασ και παρακολοφκθςθσ τθσ 

βλάβθσ από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του Νοςοκομείου. 

• Να δοκεί θ εγκατεςτθμζνθ βάςθ ίδιων DRmammopanel ςυςτθμάτων 

τθσ εταιρίασ που αντιπροςωπεφετε τα τελευταία πζντε (5) χρόνια ςτθν Ελλάδα 
 

Στο Ραράρτθμα ΙΙ Τεχνικι Ρροςφορά, παρατίκεται Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ και αναλυτικά οι 
τεχνικζσ απαιτιςεισ ανά Τμιμα. 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τρείσ (3) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφι τθσ με 
δυνατότθτα παράταςθσ ενόσ (1) μινα χωρίσ αφξθςθ προχπολογιςμοφ. 

Ο ανάδοχοσ απαγορεφεται να ανακζςει υπεργολαβικά τθ ςφμβαςθ ι μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε 
τρίτον. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ με όλεσ τισ νομικζσ ςυνζπειεσ που αυτό 
ςυνεπάγεται. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει (και να εγκαταςτιςει) ςε πλιρθ λειτουργία τον 
επιςτθμονικό εξοπλιςμό ςε χϊρουσ του Διαγνωςτικοφ Κζντρου τουΙΟ. 

Θ παραλαβι των ειδϊν πραγματοποιείται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα 
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με το άρκρο 221 του ν. 4412/16. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τθν παραλαβι και εγκατάςταςθ των ειδϊν ςυντάςςει πρωτόκολλο 
παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ εάν υφίςταται απόρριψθ των ειδϊν, ςφμφωνα με τθν 
παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. 
 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ για τθν «Ρρομικεια επιςτθμονικοφ εξοπλιςμοφ» το οποίο κα καλφψει 
τισ ανάγκεσ του ΙΟ ςτο ζργο με τίτλο «Ανάπτυξθ αλγορίκμων «βακειάσ μάκθςθσ» με ςτόχο τθν 
ζγκαιρθ πρόβλεψθ τθσ εμφάνιςθσ καρκίνου του μαςτοφ από μαςτογραφίεσ με εκπαίδευςθσ από 
μεγάλα δεδομζνα του ιατρικοφ διαγνωςτικοφ κζντρου του Ιδρφματοσ «Ορμφλια» και 
προςομοιϊςεων» (MIS 5063811) και ακρωνφμιο «MammoLearning». 

Θ εκτιμϊμενθ δαπάνθ των ανωτζρω προμθκειϊν είναι -59.600,00 € - πενιντα εννζα χιλιάδεσ 

εξακόςια ευρϊ πλζον ΦΡΑ, ιτοι 73.904,00 € εβδομιντα τρείσ χιλιάδεσ εννιακόςια τζςςερα ευρϊ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 

H ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθ 
προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ–τιμισ. 
Κρατιςεισ υπζρ τρίτων: όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ όπωσ περιγράφονται ςτο άρκρο 5.1 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 
Θ οικονομικι προςφορά (για το προςφερόμενο είδοσ), υποβάλλεται ςτον (υπο) φάκελο με τθν 
ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» και φζρει πρωτότυπθ ςφραγίδα και υπογραφι. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 
απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι υποχρεοφνται να 
παρζχουν αυτά. Θ ευκφνθ όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον 
υποψιφιο Ανάδοχο. 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει, επί ποινι αποκλειςμοφ, τον Ρίνακα 
Ανάλυςθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του παρόντοσ Κεφαλαίου. 
Θ τιμι του προςφερόμενου είδουσ, κα πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ. Ο 
Φ.Ρ.Α. κα αναφζρεται μόνο μία φορά ςτο τζλοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ και ςε ξεχωριςτι 
γραμμι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2:Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο - Πίλαθαο πκκόξθσζεο 
 

 

Σφςτθμα ψθφιακοφ αιςκθτι μαςτογραφιϊν ςυμβατό με τουσ μαςτογράφουσ 
HOLOGIC, αιςκθτισ υπεριχων για υπερθχθτικι τομογραφία μαςτοφ ςυμβατόσ με 
το ςφςτθμα supersonicimagine AIXPLORER το οποίο υπάρχει ιδθ ςτο ΙΟ. 

Απάντ
θςθ 
(ΝΑΙ, 
ΟΧΙ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σφςτθμα άμεςθσ  

ψθφιακισ 
ακτινογραφίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΝΣΥΜΑΤΟΥ 
ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΑΦΙΚΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ 

 

Τεχνολογία επίπεδου ανιχνευτι (FlatPanel), με 
οκόνθ μετατροπισ CSI άμεςθσ κατάκεςθσ: FlatPanel 
CSI για άμεςθ ψθφιακι μαςτογραφία (DR mammo, 
directmammography), με αυτόματθ ανίχνευςθ 
ζκκεςθσ 

 

Να είναι κατάλλθλοσ για αναλογικοφσ 
μαςτογράφουσ που διακζτουν αυτόματο ζλεγχο 
ζκκεςθσ (AEC) 

 

Να ζχει διαςτάςεισ >190x250x14 mm (μικοσ x 
πλάτοσ x φψοσ), τισ ίδιεσ με μία μικριμαςτογραφικι 
καςζτα 

 

Να ζχει βάροσ < 1 kg  

Να ζχει διαςτάςεισ ενεργισ επιφάνειασ (cm) : > 
17cm x 23cm (μικοσ x πλάτοσ) 

 

Μζγιςτοσ αρικμόσ λιψεων ανά ϊρα : ≥ 120  

Να ζχει μζγεκοσ pixel (pixelpitch) (μm) : ≤ 76μm  

Ρροεπιςκόπιςθ τθσ εικόνασ ςε χρόνο < 3sec  

Να ζχει μζγεκοσ ψθφιακισ μιτρασ (pixelmatrixsize) 
& βάκοσ λιψθσ (bitdepth) : ≥2200X3000, και ≥ 16 bit 

 

Να ζχει υψθλό DQE@0,5 lp/mm ≥ 50%  

Να ζχει υψθλό MTF@1 lp/mm ≥ 65%  

Να ζχει ςυντελεςτι πλιρωςθσ ≥ 80%  

Να ζχει απόςταςθ κωρακικοφ τοιχϊματοσ ≤ 2mm  

Να ζχει απόςταςθ πλευρικοφ τοιχϊματοσ ≤ 18mm 

Να ζχει ανοχι κραδαςμϊν ≥ 40G 

 

Να ζχει ανοχι πτϊςθσ ≥ 50cm  



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σφςτθμα άμεςθσ  

ψθφιακισ 
ακτινογραφίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βακμονόμθςθ ανιχνευτι : Να αναφερκεί αναλυτικά 
θ διαδικαςία και θ απαίτθςθ βακμονόμθςθσ 
(ςυχνότθτα, τρόποσ). Να μπορεί να βακμονομθκεί 
από τον τεχνολόγο χωρίσ τθν παρουςία τθσ εταιρίασ. 

 

On line ποιοτικόσ ζλεγχοσ και διακζςιμο λογιςμικό 
ποιοτικοφ ελζγχου. 

 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΡΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Οκόνθ αφισ απεικόνιςθσ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν 
: Υψθλισ διακριτικισ ικανότθτασ και υψθλισ 
φωτεινότθτασ οκόνθ αφισ  διάςταςθσ ≥21’’ 
τουλάχιςτον 2MP 

 

Υπολογιςτικό ςφςτθμα για επεξεργαςία και 
αποκικευςθ ψθφιακϊν μαςτογραφικϊν εικόνων 

 

Ειδικόσ αλγόρικμοσ επεξεργαςίασ ψθφιακϊν 
μαςτογραφικϊν εικόνων για ςτακερι ποιότθτα 
εικόνασ και λεπτομερι αντίκεςθ. 

 

Δυνατότθτα αποκικευςθσ 30.000 εικόνων 
διάςταςθσ 18x24cm 

 

Να υποςτθρίηει τθν απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ 
τουλάχιςτον τριϊν (3) χρθςτϊν για τθν ςφγκριςθ των 
εικόνων  

 

Να περιγραφεί αναλυτικά ο υπολογιςτισ. Να ζχει τισ 
παρακάτω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ: 

4α.    Σφςτθμα  επεξεργαςτι: Intel i5  

4β.    Σκλθροί δίςκοι για αποκικευςθ εικόνων 2 TB 

4γ.    Μνιμθ RAM/  ≥8GB 

4δ.    Λειτουργικό Σφςτθμα: Windows 10 

 

Να διακζτει λογιςμικό για: 

 Επεξεργαςία και Ρροεπιςκόπθςθ Εικόνων 

 Δθμιουργία Ρρωτόκολλου Εξετάςεων και     

             Ρροβολϊν 

 Δυναμικό Εφροσ Ζκκεςθσ (ανάδειξθ μαλακϊν 

             μορίων) 

 Ανάδειξθ υποεκτεκειμζνων εικόνων-Μείωςθ  

             Θορφβου 
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Σφςτθμα άμεςθσ  

ψθφιακισ 
ακτινογραφίασ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εφαρμογι μαφρου πλαιςίου γφρω από τθν  

             εικόνα  

 Ανίχνευςθ και καταςτολι τθσ εμφάνιςθσ των  

             γραμμϊν του αντιδιαχυτικοφ διαφράγματοσ.  

 Εκτφπωςθ πολλαπλϊν εικόνων ςε ζνα μόνο    

             φιλμ/Ρραγματικό Μζγεκοσ Εκτφπωςθσ 

 Ρεριςτροφι/ Μεγζκυνςθ/ Θλεκτρονικι  

             Ρερικοπι Εικόνασ 

 Επιλογι και Ταξινόμθςθ Εικόνων με κριτιρια 

 Επεξεργαςία Ρλθροφοριϊν Αςκενοφσ και  

             Εξετάςεων 

 Γραφικι ζνδειξθ δόςθσ ακτινοβολίασ ι  

             λογιςμικό παρακολοφκθςθσ Δόςθσ που  

             χρθςιμοποιικθκε  

 Ειςαγωγι Σχολίων, Ενδείξεων και Ελεφκερου  

             Κειμζνου 

 Να υπάρχει θ δυνατότθτα οριςμοφ  

             υποχρεωτικϊν πεδίων καταχϊρθςθσ ςτα  

             ςτοιχεία των αςκενϊν 

 Να διακζτει εξαγωγι των εξετάςεων ςε   

             μορφι jpeg για ενςωμάτωςθ των εικόνων ςε  

             παρουςιάςεισ. 

 Να αναφερκοφν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ  

             ποιότθτασ (Quality Control) τθσ εικόνασ του  

             μθχανιματοσ. 

 Το Λογιςμικό Επεξεργαςίασ και                                     

             Ρροεπιςκόπθςθσ των Εικόνων να διακζτει  

             ελλθνικι επιφάνεια εργαςίασ κακϊσ και να  

             υποςτθρίηει τθν εγγραφι ςτοιχείων ςτθν  

             Ελλθνικι και τθν Αγγλικι γλϊςςα μζςω 

             αλφαρικμθτικοφ πλθκτρολογίου για τθν  
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Σφςτθμα άμεςθσ  

ψθφιακισ 
ακτινογραφίασ 

 

 

 

             ειςαγωγι δεδομζνων αςκενϊν. 

             Να διακζτει ενςωματωμζνθ δυνατότθτα  

             επικοινωνίασ με PACS / RIS /  

            Αποςτολι και ανάκτθςθ όλων των  

            δθμογραφικϊν δεδομζνων των εξεταηόμενων  

            ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά αναλόγωσ ττθσ 

            γλϊςςασ που ζχουν ςταλεί από το RIS  

            (Ελλθνικά ι Αγγλικά). 

Λογιςμικό επεξεργαςίασ εικόνων & μετριςεων :  

Να διακζτει λογιςμικό για: 

 Μζτρθςθ Αποςτάςεων και Γωνιϊν  

 

Να διακζτει αυτόματθ επεξεργαςία εικόνασ αμζςωσ 
μετά τθ λιψθ τθσ παραγϊμενθσ ακτινολογικισ 
εικόνασ από τον ανιχνευτι (post processing).  Να 
περιγραφεί 

 

Να διακζτει αλγόρικμο επεξεργαςίασ εικόνασ ο 
οποίοσ ςε ςυνδυαςμό με τον ψθφιακό ανιχνευτι 
τφπου CSI, να μπορεί να παράγει υψθλισ 
διαγνωςτικισ αξίασ ακτινολογικζσ εικόνεσ με πάρα 
πολφ χαμθλι δόςθ (ζωσ και 60% λιγότερθ δόςθ) 

 

Να μπορεί να ςυνδεκεί με διαγνωςτικι οκόνθ 3MP  

Σφςτθμα εγγραφισ ψθφιακϊν ακτινογραφιϊν ςε 
μζςα μακρόχρονθσ αποκικευςθσ : ΝΑΙ CD ι/ και 
DVD, εξωτερικό ςκλθρό δίςκο ι μονάδα μνιμθσ 

 

Ενςωματωμζνθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με PACS / 
RIS / PRINTERS. Αποςτολι και ανάκτθςθ όλων των 
δθμογραφικϊν δεδομζνων του εξεταηόμενου και 
ςτα Ελλθνικά και ςτα Αγγλικά αναλόγωσ ττθσ 
γλϊςςασ που ζχουν ςταλεί από το RIS. 

 

FULLDICOM 3 : Nα διακζτει όλεσ τισ υπθρεςίεσ του 
πρωτοκόλλου DICOM 3.0 (PRINT / SEND /  WORKLIST 
/ QUERY / RETRIEVEκ.α). Να μπορεί να ςυνδεκεί τα 
ςυςτιματα pacs και τουσ εκτυπωτζσ φίλμ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτο νοςοκομείο  

 

Δυνατότθτα αποςτολισ των παραμζτρων τθσ 
ζκκεςθσ (εφόςον τισ παρζχει ο μαςτογράφοσ) μαηί 
με τθν εικόνα ςτο pacs 
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Να διακζτει λογιςμικό παρακολοφκθςθσ τθσ 
δοςολογίασ 

 

Απομακρυςμζνθ διαχείρθςθ βλαβϊν με αςφαλι 
τρόπο 

 

Μεταφορά -
Φορθτότθτα 

Θα πρζπει να μπορεί να εγκαταςτακεί ςτο ςφςτθμα 
HOLOGIC  

 

Αιςκθτισ υπεριχων 
για υπερθχθτικι 
τομογραφία μαςτοφ 

Γραμμικόσ είτε μεταβαλλόμενησ φάςησ ςυςτοιχία αιςθητών για 
απεικόνιςη ςε τρείσ διαςτάςεισ 

Αριθμόσ αιςθητών ςυςτοιχίασ ≥  192 

Εφροσ ςυχνοτήτων υπερήχων λειτουργίασ ≥  5-16 MHz 

Αποδεδειγμένη τρήζη ζε εθαρμογές ηοσλάτιζηον ζε μαζηό. 

 

 

Διάταξθ 
βακμονόμθςθσ των 
λιψεων, 
υπερθχθτικϊν 
κυμάτων είτε ακτίνων 
Χ  προςομοίωςθσ 
μαςτοφ 
περιλαμβανομζνου 
όγκου (Phantom) 

Το phantom να απορροφά και τα υπερθχθτικά 
κφματα αλλά και τισ ακτίνεσ Χ. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ 

 

• Πλα τα ανωτζρω να πιςτοποιοφνται με παραπομπζσ ςτα φυλλάδια του  καταςκευαςτικοφ οίκου. 
Ρροςφορά θ οποία παραπζμπει ςε φωτοτυπίεσ ι ςε υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του καταςκευαςτικοφ 
οίκου ι του προμθκευτι, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

• Να διακζτει εγγφθςθ τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν. 

• Να είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότθτασ & αςφάλειασ 
και να διακζτουν πιςτοποίθςθ κατά CE mark και ISO. 

• Να διατίκενται από αντιπρόςωπο που ζχει ΕΝ ISO 9001/08 και ISO 13485/12 (διακίνθςθ και 
τεχνικι υποςτιριξθ Ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), που πλθροί τθν Υ.Α. «Υ8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/04 
(ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004), να είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων 
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) ςφμφωνα με το Ν.2939/2001, το Ρ.Δ. 
117/2004 και το Ρ.Δ. 15/2006. 

• Βεβαίωςθ από τον προμθκευτι 10ετοφσ κάλυψθσ ςε ςυντιρθςθ και ανταλλακτικά. 

• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ τεχνικό προςωπικό και ςτθν , εκπαιδευμζνο 
και πιςτοποιθμζνο από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία, (για τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυςκευζσ που 
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προςφζρει), το οποίο και κα αναφζρει αναλυτικά κακϊσ και κα προςκομίςει όλα εκείνα τα 
αποδεικτικά ςτοιχεία αναφορικά με τθν εκπαίδευςθ τουσ και τθν πιςτοποίθςθ τουσ επί ποινι 
αποκλειςμοφ. 

• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του υπό προμικεια 
εξοπλιςμοφ και να το παραδϊςει ςε λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο 
προςωπικό και δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ και επιςτθμονικοφσ 
κανόνεσ, τουσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του 
καταςκευαςτικοφ οίκου, και τθν ςυνδρομι των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα ςτο χϊρο που 
διακζτει. 

• Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει δωρεάν τουσ χριςτεσ για τθν λειτουργία του 
μθχανιματοσ και να παραδϊςει φυλλάδια οδθγιϊν χριςθσ - ςυντιρθςθσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, 
οι οποίεσ πρζπει να αποδίδουν πιςτά το πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του 
καταςκευαςτι (Νόμοσ 2955/01, άρκρο 2, παρ. 5) και Servicemanual ςτα Αγγλικά. 

• Να περιλαμβάνεται κατάλλθλοσ δικτυακόσ εξοπλιςμόσ για τθν αςφαλι 

απομακρυςμζνθ ςφνδεςθ του ςυςτιματοσ μζςω του δικτφου Σφηευξθσ ι ADSL γραμμισ, από 
εξειδικευμζνθ ομάδα υποςτιριξθσ για τον προλθπτικό και επιδιορκωτικό ζλεγχο του ςυςτιματοσ. 

• Θ εταιρεία να διακζτει οργανωμζνο ςφςτθμα καταγραφισ τθσ κλιςθσ. 

• Θ εταιρεία να διακζτει πφλθ (portal) αναγγελίασ και παρακολοφκθςθσ τθσ 

βλάβθσ από εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του Νοςοκομείου. 

• Να δοκεί θ εγκατεςτθμζνθ βάςθ ίδιων DRmammopanel ςυςτθμάτων 

τθσ εταιρίασ που αντιπροςωπεφετε τα τελευταία πζντε (5) χρόνια ςτθν Ελλάδα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορμφλια,....../.../...... 
 
Για τον Διαγωνιηόμενο 
 
 
 
(όνομα και υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3: – Τπόδεηγκα Αλάιπζεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

 
 

 

 

 

 

Α/Α 

 

 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

 

 

 

Ροςότθτα 

 
 

 

Εκτιμϊμενθ τιμι 
Μονάδοσ (χωρίσ 
ΦΡΑ 

 

 
Ρροςφερόμενθ Τιμι 
Μονάδοσ (χωρίσΦΡΑ) 

 

*Αρικμθτικϊσ+ 

 

 
 

Ρροςφερόμενθ Τιμι 
Μονάδοσ (χωρίσ 
ΦΡΑ) *Ολογράφωσ+ 

 
1 

Σφςτθμα 
άμεςθσψθφιακισ 
ακτινογραφίασ 

 
1 

   

 
2 

Αιςκθτισ 
υπεριχων για 
υπερθχθτικι 
τομογραφία 
μαςτοφ 

 
1 

   

3 Διάταξθ 
βακμονόμθςθσ 
των λιψεων, 
υπερθχθτικϊν 
κυμάτων είτε 
ακτίνων Χ  
προςομοίωςθσ 
μαςτοφ 
περιλαμβανομζ
νου όγκου 
(Phantom) 

    

 

 

 

 

 

Ορμφλια, ../../…. 

 

Για το Διαγωνιηόμενο 

 

 

 

(Ονοματεπϊνυμο - Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4: ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 
 

Ρροσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1): Κδρυμα «ΟΜΥΛΙΑ» 
 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2:Επ. Οδόσ Βατοπεδίου -Ορμφλιασ, Ορμφλια 
Χαλκιδικισ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  μζχρι  του  ποςοφ  των  ευρϊ
 .................................................................................... 4 

υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

 
 
 

 

1 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσςφμβαςθσ. 
2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσςφμβαςθσ. 
3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται οΦΡΑ. 
4 Ππωσ υποςθμείωςθ3. 
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για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπαρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα 
με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 
Ενδιαφζροντοσ 6........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσφορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε ....…. θμζρεσ7από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ8) 

ι 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το 
ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα ναεκδίδουμε9. 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 
υπογράφεται θ ςχετικιςφμβαςθ. 

6 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 
πδ118/2007. 
7 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσδιατάξεισ. 
8 Σφμφωναμετοάρκρο25πδ118/2007καιτουάρκρου26τουΕΚΡΟΤΑ,οχρόνοσιςχφοστθσ 
εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο 
που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι 
μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 
9 

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφνςτθν 

Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
εγγυθτικι επιςτολι. 



58 

 

 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)ΙΔΥΜΑ «ΟΜΥΛΙΑ» Διαγνωςτικό 
Κζντρο Ζργων Τζχνθσ 

 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)Ορμφλια Χαλκιδικήσ, ΣΚ 63071 
 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  μζχρι  του  ποςοφ  των  ευρϊ
 .................................................................................... 4 

υπζρ του: 
 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΜ: 
................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 
 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 
 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπαρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ 
ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ 

 
 
 

1 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσςφμβαςθσ. 
2 Ππωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσςφμβαςθσ. 
3 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Στο ποςό δεν υπολογίηεται οΦΡΑ. 
4 Ππωσ υποςθμείωςθ3. 
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία 
υπογράφεται θ ςχετικιςφμβαςθ. 
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Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 
ςε πζντε (5) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ8) 

ι 

μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα ναεκδίδουμε9. 

 

 
(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Συνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του 
πδ118/2007. 
8 

Σφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΚΡΟΤΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσεγγφθςθσ 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ 
ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο (2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό 
ορίηεται από τθ διακιρυξθ. 
9 

Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφνςτθν 
Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 
Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο 
 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Στθν Ορμφλια ςιμερα τθν ………………/2020 μεταξφ: 
 

Αφενόσ του, Ιδρφματοσ «ΟΜΥΛΙΑ»που εδρεφει ςτθνΟρμφλια Χαλκιδικισ, ΤΚ 63071 (ΑΦΜ: 
999738271) , όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται από τθ Γερόντιςςα ΜοναχιΧρυςοςτόμθ (Μαρία 
Τζτςιου),Αντιπρόεδρο του Ιδρφματοσ «ΟΜΥΛΙΑ»και ο εκ τρίτου ςυμβαλλόμενοσ και 
επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του ζργου Γ. Καραγιάννθσ, Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ του Ιδρφματοσ 
«ΟΜΥΛΙΑ», καλοφμενου εφεξισ «Ανακζτουςα Αρχι», 
Και αφετζρου του /τθσ ……….. ι τθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία ………………… και το διακριτικό τίτλο 
…………... με ΑΦΜ …………..τθσ Δ.Ο.Υ. ………. (ςτο εξισ καλοφμενοσ «Ανάδοχοσ»),  που  εδρεφει ςτο 
………………………… και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από  τον 
…………………., κάτοικο ……….., οδόσ ………….., με ΑΔΤ ……………. ΑΤ ….., βάςει του………… 

 

Και αφοφ ζλαβαν υπόψθ: 
 

…………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………. 
 
 

Άρκρο1 Αντικείμενο τθσΣφμβαςθσ 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ αποτελεί θ από μζρουσ του Αναδόχου πλιρθσ, ζγκαιρθ και ςφμφωνθ 
με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα ςφμβαςθ «………………………………………», ςφμφωνα με τθν 
από……………………. ςχετικι Διακιρυξθ, τθν από ……………… Ρροςφορά του, τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ και τισ απαιτοφμενεσ εκ του νόμου προδιαγραφζσ και ακολοφκωσ προσ τισ ειδικότερεσ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΟΡΜΥΛΙΑ» 
 
 

ΚΑΙ 
 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ«………...» 
 

για την «…………….………………………..» 
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οδθγίεσ και υποδείξεισ του ΙΟ, κακϊσ και τθ ςχετικι …………… απόφαςθ κατακφρωςθσ του ΙΟ. Το 
προσ προμικεια είδοσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :……………………………………………….. 

 

Άρκρο2 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και Εγγφθςθ καλισλειτουργίασ 

1. Εγγυθτικι επιςτολι καλισεκτζλεςθσ 
Για τθν εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ αυτισ ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςφμφωνα με το άρκρο 4.1 τθσ διακιρυξθσ τθν με αρικμ. ………………………….. και θμερομθνία 
ζκδοςθσ ……………. Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ  Εκτζλεςθσ  τθσ  ………………………..  Τράπεηασ, θ οποία 
ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφιτθσ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ Διακιρυξθσ και επιπλζον τον 
αρικμό τθσ διακιρυξθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι 
ςφμφωνομε το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.6, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του 
ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 
αυτι ειδικότερα ορίηει. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ κάκε είδουσ εγγφθςθσ, το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. Στο πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό 
λόγω επιβολισ προςτίμου. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ  και 
ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ 
επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του 
εκπροκζςμου. 

 

2. Εγγυθτικι επιςτολι καλισλειτουργίασ 
Ρριν από τθν ζναρξθ του εγγυθµζνου χρόνου καλισ λειτουργίασ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου 
(και πριν από τθν επιςτροφι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ), 
oπροµθκευτισυπoχρεoφταιvα κατακζςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αυτϊν υπό µορφι 
εγγυθτικισ επιςτολισ. Θ εν λόγω εγγφθςθ αφορά ςτθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων, που 
ανακφπτουν ι των ηθμιϊν που προκαλοφνται από δυςλειτουργία των ζργων ι των αγακϊν κατά 
τθν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, εφόςον από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ προβλζπεται θ 
προςκόμιςθ τζτοιασ εγγφθςθσ. 
Ο προμθκευτισ εγγυάται τθν καλι λειτουργία του εξοπλιςμοφ μετά τθν οριςτικι παραλαβι όλου 
του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με όςα αναλυτικά περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ - 
Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ). 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ κα ζχει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
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• Θαζχειχρονικιιςχφίςθµετοχρονικόδιάςτθµατθσπαρεχόμενθσεγγφθςθσπλζοντρεισ 
(3) µινεσ. Σε περίπτωςθ παράταςθσ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, για λόγο 
προβλεπόµενο από το νόµο ι τθ ςφµβαςθ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
παρατείνεται ανάλογα. 

• Το ποςό τθσ εγγυθτικισ κα ανζρχεται ςε δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ κακαρισ αξίασ του 
ςυµβατικοφαντικειµζνου το οποίο καλφπτεται από τθν παρεχόµενθεγγφθςθ. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 
των ειδϊν που κα παραδϊςει και αποτελοφν το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει 
κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να 
αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο, που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 
ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 
λειτουργίασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ λειτουργίασ κα επιςτραφεί ςτον αντιςυµβαλλόµενοπροµθκευτι 
µετά τθ λιξθ τθσ και µετά από ςχετικό αίτθµά του και αφοφ ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ 
του, όπωσ αυτζσ κα απορρζουν από τθν υπογραφείςα ςφµβαςθ. 
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ Διακιρυξθσ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα IV τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 
4412/2016. 

 

Άρκρο3 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

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

 

Άρκρο4 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο 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. 

 

Άρκρο5 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
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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. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι 
κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ 
διακοπισαυτισςτθνΑνακζτουςαΑρχι,οφείλειδεναδιαςφαλίςειτθνομαλιεκτζλεςθτουτμιματοσ/τ
ων τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα 
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 
Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ 
προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το 
ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου 
να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να 
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του 
ωσ άνω ποςοςτοφ. 
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 
του άρκρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο6 Εκχωριςεισ – Μεταβιβάςεισ 

 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ, ενεχυρίαςθ κ.λπ. των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων 
του Αναδόχου ςε οποιοδιποτε τρίτο φυςικό ι νομικόπρόςωπο. 

 

Άρκρο7 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν 
.4412/2016. 
Θ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ δφναται να παρατακεί μονομερϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςε περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ ςυμφωνθκείςασ παραδοτζασ προμικειασ, για λόγουσ 
οφειλόμενουσ ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι του ΙΟ, για λόγουσ που ςυνιςτοφν αντικειμενικι 
αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι για λόγουσ ανωτζρασ βίασ. Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ 
χρόνου παράδοςθσ τθσ προμικειασ, αυτι δεν παραλαμβάνεται από τθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, ςχετικά με τθν αιτθκείςα 
παράταςθ. 
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Άρκρο8 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ 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 αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

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

 

Άρκρο9 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τωνςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.3 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1 (Χρόνοσ παράδοςθσ 
υλικϊν 6.3 Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ) τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

 

Άρκρο10 Υποχρεϊςεισ και Ευκφνεσ τουΑναδόχου 

1. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν προμικεια, 
ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ, τθν προςφορά του, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, διαφορετικά καλείται να αποηθμιϊςει κατά νόμο τθν ΑνακζτουςαΑρχι. 

2. Κακ` όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά 
με τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν αρμόδια Επιτροπι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ τθσ 
οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσςφμβαςθσ. 

3. Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να επιβάλει κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 5.3 ι 
ακόμθ και να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ. 

4. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 
παραλείψεισ που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 
ΑνακζτουςασΑρχισ. 

5. Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να εκχωριςει ι μεταβιβάςει τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτετρίτο. 
6. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ, 

κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρο υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ 
μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ 
τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ 



65 

 

 

Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι 
των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τουΖργου. 

7. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ και κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω 
ανωτζρασ βίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ 
ςυνεχίηουν να φζρουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσόρουσ. 

8. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει οποιοδιποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεί για τθν 
εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊντου. 

9. Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι και τθν 
παράδοςθ των αγακϊν ζχουν καταργθκεί οι προςφζροντεσ κωδικοί προϊόντοσ και ζχουν 
ανακοινωκεί νεότερεσ εκδόςεισ, οι οποίεσ ικανοποιοφν εξίςου ι και καλφτερα τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των ειδϊν που προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, τότε οΑνάδοχοσυποχρεοφται, 
και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, να τα προμθκευτεί αντί των προςφερκζντων, με τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

 

Άρκρο11 Τρόποσπλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον ακόλουκο τρόπο: 
1. Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται μετά τθν οριςτικι παραλαβι των 

υλικϊν, όπωσ προςδιορίηεται αναλυτικά από τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του 
προμθκευτι, κακϊσ και τθν τεχνικι προδιαγραφι τθσ ΑνακζτουςασΑρχισ. 

2. Με τθν εξόφλθςθ του 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε, μετά τθν 
οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υλικϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει 
περίπτωςθ επιβολισ ρθτρϊν ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ βάροσ τουπρομθκευτι. 

3. Θ πλθρωμι του Αναδόχου, με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ παραλαβισ τθσ προμικειασ από 
τθν αρμόδια επιτροπι του ΙΟ, κα γίνει από το Ταμείο του ΙΟ μετά τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 
εντάλματοσ και εφόςον προςκομιςκοφν από τον Ανάδοχοταυτόχρονα: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν κατά νόμο 
ςυγκροτθκθςομζνθ επιτροπι παραλαβισ, με το οποίο κα βεβαιϊνεται θ καλι 
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, με επιφφλαξθ παντόσ νομίμουδικαιϊματοσ.

 Τιμολόγιο–Δελτίο Αποςτολισ εισ τριπλοφν που να αναφζρει τθν ζνδειξθ

«Εξοφλικθκε». 
 Εξοφλθτικι απόδειξθ του προμθκευτι, εάν το τιμολόγιο δεν φζρει τθνζνδειξθ

«Εξοφλικθκε». 
 Ριςτοποιθτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισενθμερότθτασ.

4. Κατά τθν πλθρωμι του τιμολογίου, κα παρακρατείται ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 24 του 
Ν.2198/94 φόροσ ειςοδιματοσ κακϊσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ, ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ κάκε φορά Νόμουσ και ςχετικζσ Εγκυκλίουσ του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν. 

5. Απαιτιςεισ του Αναδόχου για οιαδιποτε πλθρωμι δεν κα γίνονται δεκτζσ άνευ τθσ εκ μζρουσ 
του κατακζςεωσ των αντίςτοιχων παραςτατικϊν ςτοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, 
αποδείξεισ, πιςτοποιθτικά κ.λπ.) που αφοροφν ςτθν εξόφλθςθ των φόρων, αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν και λοιπϊν δαπανϊν που τον βαρφνουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και 
κανονιςτικζσ Διατάξεισ. 
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6. Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά/δικαιολογθτικά. 

7. Μετά τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο τθσ πλθρωμισ και τθ βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ 
Ραραλαβισ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει κατά τθν 
πλθρωμι και κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από  τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, θ δε πλθρωμι αυτοφ κα γίνεται ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν 
χρθματικϊν ενταλμάτων. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν 
γενικϊσ τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/2016, κακϊσ και ςτθν οικεία απόφαςθ 
του Υπ. Οικονομικϊν ΦΕΚ431/Β/7.5.98. 

8. Ο ανάδοχοσεπιβαρφνεται: 

 με παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4% για τθν προμικεια αγακϊν (Άρκρο 55 παρ.1
εδ. ςτ Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ/Α/151/1994) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα). 

 με κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 
και κρατιςεων, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του άρκρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/Α/204/15.09.2011), Για τθν 
κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. Επιπλζον υπάγεται με 
τζλοσ χαρτοςιμου 3 % επί τθσ κράτθςθσ 0,06 %. ( ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-5-2013 
ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Υπουργείου Οικονομικϊν) και ΟΓΑ χαρτοςιμου που 
υπολογίηεται με ποςοςτό 20% επί τουχαρτοςιμου.

 κράτθςθ φψουσ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε τροποποιθτικισ ι ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 31619 ΦΕΚ 
Βϋ969/22.03.2017 για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 13 του 
Κϊδικα Τελϊν Χαρτοςιμου οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3 % ςφμφωνα με το υπ’ αρικμ. ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30-5-
2013 ζγγραφο τθσ Γενικισ Γραμματείασ του Υπουργείου Οικονομικϊν, και ςτθν επ’ αυτοφ 
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.

 με κάκε άλλθ νόμιμθ αςφαλιςτικι ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων 
οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τθνΑνάδοχο.

 

Επιςθμαίνεται ότι: 
α) Τυχόν αφξθςθ του Φ.Ρ.Α. ι αφξθςθ ι επιβολι κρατιςεων βαρφνει τον ανάδοχο, ενϊ τυχόν 
μείωςθ αυτϊν λειτουργεί ςε όφελοσ τθσ Ανακζτουςασ, μειοφμενου αναλόγωσ του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ. 
β) Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και 
τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται 
ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Άρκρο12 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου -Κυρϊςεισ 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
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απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι 
δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 
του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 
α) Το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ 
ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 
του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, επιπλζον και θ κφρωςθ τθσ ολικισ 
κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιπλζον, μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ 
του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και 
μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε 
εκπρόκεςμα. 
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 
υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ 
των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν. 
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ‐ παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά 
τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, 
αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ -παράδοςθσ. 
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

Άρκρο 13 Ραράδοςθ - Ραραλαβι/Χρόνοσ και Τρόποσ Ραραλαβισ/Απόρριψθ ςυμβατικοφ 
αντικειμζνου - Αντικατάςταςθ 

 

 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει και να εγκαταςτιςει ςε χϊρουσ του …………. και ςε χρόνο, 
που κα οριςτεί μετά από ζγγραφθ ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια επιτροπιπαραλαβισ. 
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ του μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν 
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να 
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του 
άρκρου 207 του ν.4412/2016. 
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι 
εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν Υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια και τθν επιτροπι 
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παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον τρείσ (3) 
εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία 
αποδεικτικό, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο 
ΑΔΑΜ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
H παραλαβι του ςυμβατικοφ αντικειμζνου γίνεται από επιτροπζσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα 
με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208του 
ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα V τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία 
παραλαβισ των ειδϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με τον/τουσ 
ακόλουκο/ουσ τρόπο/ουσ:......... *λχ μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ –χθμικι ι μθχανικι εξζταςθ – 
πρακτικι δοκιμαςία κλπ+. 
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα 
(μακροςκοπικό – οριςτικό - παραλαβισ τθσ προμικειασ με παρατθριςεισ – απόρριψθσ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ 
αναδόχουσ. 
Σε περίπτωςθ που απορρίφκθκαν υλικά ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ 
τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, 
μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα 
από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του 
ν.4412/16. 
Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ από τθ ςφμβαςθ 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 επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται 
προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το 
κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, 
ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι ο φορζασ εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ των υλικϊν και εγγραφισ 
ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι τουαναδόχου. 
Ανεξάρτθτα από τθν κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται 
με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο 
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 
και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται 
πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ 
των ςχετικϊνπρωτοκόλλων. 
Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, 
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο 
δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ 
παράδοςθσ. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 
και 3 του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

Άρκρο14 ΑνωτζραΒία 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. 
Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. 
Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

 γενικι ι μερικι απεργία που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν τουΑναδόχου 

 πλθμμφρα 

 ςειςμόσ 

 πόλεμοσ 

 εμπορικόσ αποκλειςμόσμεταφορϊν 

 εμπορικόσ αποκλειςμόσειςαγωγϊν 
Ο Ανάδοχοσ επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ 
που εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν 
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν 
από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Αφοφ εξεταςτεί 
το αίτθμα του αναδόχου από τα αρμόδια όργανα του ΙΟ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει 
εγγράφωσ ςτον ανάδοχο τθ ςχετικιαπόφαςθ. 

 

Άρκρο 15 Διάρκεια ςφμβαςθσ – Θζςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςε ιςχφ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και κα ζχει διάρκεια ζωσ 
………………………………………………………………. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για  το 
Κδρυμα «ΟΜΥΛΙΑ» 

Για τον 
ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

…………………………………….. …………………………………………………… 
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Ο Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ 
 

……………………  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ –ΣΔΤΓ 
 
 

 
 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 
για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 
Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα1και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα 
(αφ) 
- Ονομαςία: *Κδρυμα «ΟΜΥΛΙΑ» Διαγνωςτικό Κζντρο Ζργων Τζχνθσ] 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Ορμφλια Χαλκιδικισ, 63 071] 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: * Γ.Καραγιάννθσ] 
- Τθλζφωνο: *2371098400] 
- Θλ. ταχυδρομείο:*ormylia@artdiagnosis.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):www,artdiagnosis.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφCPV): 
*Επιςτθμονικόσ Εξοπλιςμόσ CPV: 33111000-1 Ακτινολογικά μθχανιματα] 
- Κωδικόσςτο ΚΘΜΔΘΣ:*……+ 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ :*Ρρομικεια+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων :*Τμιμα+ 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάνυπάρχει): 
[………/2020] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ 
ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 
Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [ ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι : *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 
Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ *……+ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει):  

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαίαεπιχείρθςθ; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ * + Ναι *+ Πχι 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο  

οικονομικόσφορζασ είναι προςτατευόμενο  

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι  

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο  

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ  

απαςχόλθςθσ;  

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των [...............] 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων  

εργαηομζνων;  

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια *…...............+ 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με *….+ 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων  

ανικουνοι απαςχολοφμενοι.  

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 
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Εάν ναι:  

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ  

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου  

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ  

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά  

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ  

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι α) *……+ 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό  

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ:  

β) Εάν  το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
αναφζρετε: εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία γ) *……+ 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, κατά  

περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο  

κατάλογο:  

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα δ) *+ Ναι *+ Πχι 
απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ;  

Εάνόχι:  

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ  

που λείπουν ςτο μζροσ IV, ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ  

κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ εφόςον αυτό  

απαιτείται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτα  

ζγγραφα τθσςφμβαςθσ:  

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να ε) *+ Ναι *+ Πχι 
προςκομίςειβεβαίωςθπλθρωμισειςφορϊν  

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;  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

 εγγράφων): 
 *……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 
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Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία (επικεφαλισ, 
υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 

 
 
 
β) *……+ 

 
 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του  τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλειπροςφορά. 

[ ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 
Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζναναεκπροςωποφντονοικονομικόφορζαγιατουσςκοποφστθσπαροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσδθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον τόπο 
γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικιδιεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν 
ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝ2 

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 
κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ 
Vκατωτζρω; 

*+Ναι *+Πχι 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα 
επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 
Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 
δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν. 
Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 
παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 
ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα) 

 

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν: 
*…+ 

 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 
τουάρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να 
ανακζςειςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 
30% τθσςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7,επιπλζον των 
πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ 
που απαιτοφνταιςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για 
κάκευπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων). 
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ3 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 
1. ςυμμετοχιςεεγκλθματικιοργάνωςθ4· 
2. δωροδοκία5,6· 
3. απάτθ7· 
4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσδραςτθριότθτεσ8· 
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθστρομοκρατίασ9· 
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασανκρϊπων10. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ 
από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
4 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
5 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
6 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 
ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ- 
πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 
31.7.2003,ς.54).Ρεριλαμβάνειεπίςθστθδιαφκοράόπωσορίηεταιςτον.3560/2007(ΦΕΚ 103/Α),«ΚφρωςθκαιεφαρμογιτθσΣφμβαςθσποινικοφ δικαίου 
για τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθνομοκεςία). 
7 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 
τθσ 27.11.1995, ς. 48) όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 
οικονοµικϊνςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 
8 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ 
L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται 
ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
9 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15) που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι 
τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
10 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν 
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Ρρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
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Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι οποιουδιποτε 
προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 
ελζγχου ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία 
ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ 
που εξακολουκεί να ιςχφει; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι  
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Εάν ναι, αναφζρετε: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι 
απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:* +, 
ςθμείο-(-α): * +, 
λόγοσ(-οι):* + 

 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και 
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι  
φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αςτοκάθαπση»); 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν: *……+ 

 

7. 



80 

 

 

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

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 ΦΟΟΙ ΕΙΣΦΟΕΣ 
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Εάνόχι αναφζρετε: 

  

 
α)*……+· 

 

β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 
-*+ Ναι *+ Πχι 

 
-*……+· 

 
-*……+· 

 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 

 

β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι 
-*+ Ναι *+ Πχι 

 
-*……+· 

 
-*……+· 

 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Μεάλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
πουοφείλειςυμπεριλαμβανόμενων κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
αςφάλιςθσδιατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ  
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφδικαίου; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά 
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 
α) πτϊχευςθ, ι 
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι 
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων,ι 
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 
- Ραρακζςτελεπτομεριςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισπεριςτάςεισ 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά,αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

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

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*..........……+ 

Έσει σςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ υοπέαρ την ύπαπξη 

τςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 

*.........…+ 

Έσει παπάσσει ο οικονομικόρ υοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 

*...................…+ 
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Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα 
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που 
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία 
τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι 
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

 
 
 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει 
ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 
γ) ιταν ςε κζςθ να  υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ  τα  δικαιολογθτικά  που 
απαιτοφνται  από   τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτονταφορζα 
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθνανάκεςθ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 
αυτοκάκαρςθσ; 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 
Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι: 

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων κριτθρίων 
επιλογισ 

Απάντθςθ  

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; *+ Ναι *+ Πχι 

 
 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

 Καταλλθλότθτα Απάντθςθ  

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισ; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςιστου 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+Πχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ. 

 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν 
που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι ο 
εξισ : 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 
 
 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+νόμιςμα 

 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό τομζα που 
καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και προςδιορίηεται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ για τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που 
απαιτοφνται είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον αρικμό 
ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 
οεξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν): 
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 
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3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον 
κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν είναι 
διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν απαιτοφμενθ περίοδο, 
αναφζρετε τθν θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε 
τισ δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσφορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ αναλογίεσ 
που ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι οι πραγματικζσ 
τιμζσ των απαιτοφμενων αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ- 
αναλογία μεταξφ x και y -και θ αντίςτοιχθ αξία) 

 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι κάλυψθ 
επαγγελματικϊν κινδφνων του οικονομικοφ φορζα 
είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά,αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να ζχει 
προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 



88 

 

 

Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει εκτελζςει τα ακόλουκα ζργα του είδουσ 
που ζχειπροςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν καλι 
εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των ςθμαντικότερων 
εργαςιϊν διατίκεται θλεκτρονικά,αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν και 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσ, ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει προβεί ςτισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
παραδόςεισ αγακϊν του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί ι ζχει παράςχει τισ ακόλουκεσ 
κυριότερεσ υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου αναφζρετε τα 
ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ παραλιπτεσ δθμόςιουσ 
ιιδιωτικοφσ: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν 
διακιρυξθ): 
*…...........+ 
Ρεριγραφι ποςά

 θμερομθνίεσπαραλι
πτεσ 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον ζλεγχο τθσ 
ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, ο 
οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να χρθςιμοποιιςει το 
ακόλουκο τεχνικό προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 

*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον ακόλουκο 
τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα ακόλουκα μζτρα 
για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ 
και ζρευνασ που διακζτει είναι ταακόλουκα: 

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόςει τα 
ακόλουκα ςυςτιματα διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ 
εφοδιαςμοφ και ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*....……+ 



89 

 

 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα ι 
υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται ςε κάποιον 
ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ διενζργεια 
ελζγχων όςον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ι τισ 
τεχνικζσ ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, εφόςον 
κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα μζςα μελζτθσ και 
ζρευνασ που αυτόσ διακζτει κακϊσ και τα μζτρα που 
λαμβάνει για τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 
 
 

 
*+ Ναι *+ Πχι 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και επαγγελματικϊν 
προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ 
ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 
α)*......................................……+ 

 
 
 
 

β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να εφαρμόηει τα 
ακόλουκα μζτρα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό του 
οικονομικοφ φορζα και ο αρικμόσ των διευκυντικϊν 
ςτελεχϊν του κατά τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ: 

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
Ζτοσ, αρικμόσδιευκυντικϊνςτελεχϊν: 
[........], [.........] 
[........], [.........] 
[........], [.........] 

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι του τα 
ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ και τεχνικό 
εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να ανακζςει ςε 
τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ το ακόλουκο τμιμα 
(δθλ. ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 
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11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα απαιτοφμενα 
δείγματα, περιγραφζσ ι φωτογραφίεσ των προϊόντων 
που κα προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα απαιτοφμενα 
πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
 
 
 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ 
αναγνωριςμζνων ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται 
θ καταλλθλότθτα των προϊόντων, επαλθκευόμενθ με 
παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, 
και τα οποία ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθδιακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 

 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 



91 

 

 

Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 
Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασκαι/ιταπρότυπαπεριβαλλοντικισδιαχείριςθσζχουνηθτθκείαπότθνανακζτουςααρχιι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ για 
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά το ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 

*……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από 
ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που βεβαιϊνουν ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα 
απαιτοφμενα ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε ποια 
άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν 
όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 

*……+ *……+ 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

 
 
 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 
 

Ρεριοριςμόστου αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια 
ι κανόνεσ που πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον 
περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων με τον 
ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, αναφζρετε για 
κακζνα από αυτά αν ο οικονομικόσ φορζασ διακζτει  
τα απαιτοφμεναζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι λοιπζσ 
μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε για το κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνονόταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρέχει περίπτωςη, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφδιαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονται11, εκτόσ εάν : 

 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν12. 

 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 
 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
12 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου 
απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ. 
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